
СМРТ ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАОДОТ! ПОШТАРКАТА Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. в Скопје, 14 март 1946 год. Год. И 

Службен весник на Народна Република Македонија 
излегуе повремено. Ракописите се пракјаат на адре-
са: Службен весник на Народна Република Македо-

нија — Скопје. Ракописите не се вракјааг. 

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 
динари, за една година 250 динар«. Огласите се прие-
мат по тарифата, објавена во Службен весник 

бр. 10/45. Чекова сметка бр. 83-109 

49 
Со цел да се овозможи правилното използуење 

на запрежниот добиток и запрежниот прибор, а на 
основ на чл. 4 од Наредбата на Сојузното Мини-
стерство за земјоделие од 17 јануар 1946 година за 
мобилизација на приватните сточни запреги за об-
работуење на земјата, Министерството на земјоде-
лието и шумарството на Народна Република Маке-
донија го донесуе следниот 

ПРАВИЛНИК 
за мобилизацијата на запрежниот добиток и за-

прежниот прибор 

Чл. 1 
Сиот запрежен добиток, дринадлежаш на от-

делии стопан«, заедно со запрежниот прибор се мо-
билизира со цел да се използуе за обрауотуење на 
земјата. 

Чл. 2-
Секој притежател на работен добиток и запре-

жен прибор е должен да во тридневен рок од денот 
на објавуењето да поднесе декларација пред соответ-
ниот местен одбор со следните дани: 

а) име и презиме на стопаминот; 
б) местожителството и каде се навогја добито-

кот; 
в) видот и бродот на работниот добиток; 
г) со каков запрежен прибор располага; 
д) каква обработуема површина има; 
е) каква површина има за обработи ене; 
ж) колку работни денови му са потребни за 

употреба на добитокот и запрегата за обработуење 
на сопствената земја и 

з) колку работни дена има повеќе до крајот 
на м- јуни 

Чл. 3 
Се задолжат народните одбори да на основ на 

собраните подаци направат едномесечен план за упо-
требата на запрежниот добиток и запрежниот при-
бор а да ,0е придржава^ при право на првенство по 
Уредбата за обработуење на стопанства на мобили-
зираните или на лица, кои не можаат да работат 

' спојте стопанства.' 
Чл. 4 

• Сите стопан« или нивните семејства, кои не са во 
состојбине, било поради немање на добиток или за-
прежен прибор или поради недостатачност на исти-
те. да ги обоа боту ат својте стопанства за предстоја-
штата сеидба, са должни да во тридневен рок под-
несат пријава до месниот народен одбор со следни-
те дани: 

а име и презиме; 
б) колку земја за, обработуене има; 
в) колку и каков добиток и запрежен прибор 

има и 
г) од каква помош има потреба; колку површи-

на има »а обработуење и каков запрежен добиток; 
Чл- 5 

Секој притежател на работен добиток или за-
прежен прибор след свршуењето иа својата работа, е 
должен да се стави на расположение на народниот 
одбор. 

Ч л . 6 
Сопственикот на запрегата должен е поред за-

прегама ДА. даде: запрежен . прибор и. . терач, кој 
исто така се сметат за мобилизиран ако има потреба 
од терач. 

Чл. 7 
Запрежниот добиток во „градовите подлежуе 

исто така на задолжение за мобилизација како и 
селскиот. 

Чл. 8 
Народните одбори во градовите определуат 

работни денон на секој притежател на запрежен до-
биток, со кои е задолжен да работи на обработуе-
њето на земјата 

Чл. 9 
За извршената работа од страна на притежате-

лите на добиток или запрежен прибор им следуе„• 
следната награда: 

а) за. ореше 'на еден декар 150—20 динари 
б) за пренесуење и сеење 100—150 динари 
в) за бранување и равнење на нива 80—100 

динари; 
г) за прашење со добиток 150—200 динари 
Горните цени се разбират само како награда за 

употребуење на работниот добиток и зап ре гата. Во 
случај да се употребуе само запржениот добиток, це-
ната се намалуе за 100/п. 

За терен се плакја 50 динари на работен ден. 
Во случај да се да^де храна на добитокот, награ-

дата се 'намалуе со по 30 динари на декар. 
Чл. 10 

Ако лицето на кое се работи не е во состојамие 
да плати определената награда по чл. 8. тогај се 
задолжуе да обработи на лицето кое му е изврши-
ло услугата потребниот број надници, сметајќи по 
50 динари работен ден. 

Во случај пак лицето кое го извршило услугата 
нема потребна работна рака. во таков случај не му 
се плаки а, а лицето на кое е извршена услугата по 
преценка на народниот одбор обработуе потребниот 
бр01 надници на местото и работа определена од на-
родните одбори-

Чл- И 
Во случај да сопственикот на добитокот или1 за-

прега та откаже да даде терач, тОгај добитокот и за-
прегата, ке се мобилизираат,а ке се наеме терач за него 
ва сметка. 

Ако пак сопственикот некје — вооиште да пое-
даде добитокот, тогај народниот одбор истиот го од-
зима. а стопанинот се зима под одговорност 

Чл. 12 
Неизвршителот по чл. И се Упатуе на ПРИНУДи-

телна работа заедно со добитокот но лож авио или 
нркое обттттествено стопанство. Виорот на почудните 
паботни денон се определуе од месниот одбор и не 
можат да биде помалок од 10 дена. 

Чл. 13 
Околискиот народен одбор е должен да прати 

изполнението на разпоредбигге по овој Правилник, 
како, према укажаната потреба, поефрлуе работен 
добиток, запрежен прибор и терач од реонот на еден 
во други местен одбор. 

I 
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Окружните народни одбори е водат истата гри-
жа за целиот округ. 

Чл.. 14 
Народните одбори водат сметка за текот на мо-

билизацијата, за разггределуене на добитокот, за-
прежниот прибор и тераните за бројот на помогна-
тите стопанства, со што и колку, како за целата 
работа представуе најкасно до 25 во месецот, кон-
кретен извештај за извршената работа-

Чл. 15 
Нарушителите по овој Правилник, освен глоба-

•га по чл. 12 се предават по осмотрен^'*на месниот 
народен одбор на народниот суд. код им суди по 
Законот за шпекулата н привидната саботажа. 

Пресудите на околискиот народен суд са извр-
шни и не подлежуат на обжалване. 

Чл. 16 
Правилникот влегуе во сила од денот на објавуе-

њсто му во „Службен весник на Н- Р. М." 
Министер на земјоделието и шумарство 

Б. Фотев е. р. 

50 
Бидејки да 1 државна апотека во гр. Штип 

може моментално да е прими целата ајп оте кар е ка 
тојота за гр. Штип. а да не се 'растураат непотре-
бно лековите и санитетските материним и да не се 
ангажираат нерационално а/потекарскнте кадрови 

РЕШУАМ 
1. Да се пјто по скоро заврши со инвентариса-

н.ето на 1Т-та државната апотека во гр. Штип и 
след инвентарисањето и предавањето на инвента-
рите на „УНРАЛ" —- отсек државни апотеки и апо-
текарското отделеиие на овоа министерство, иста-
та комисијски да се затвори и запечати. 

2 Во комисијата се од!реду&т следните лица: 
Прочелинкот на здоавниот отдел при Градскиот 
народен олбоо во Штип референтот на, здравииот 
от дел на Градскиот народен одбор во Штип и до-
сегашниот Управител на ТТ-та државна апотека во 
Штип. 

3. След затвооуењето. кључовите од апотека га 
ке се предадат на „УНРАЛ" — отсек државни адо-
вски и ке се постапи по решенијата на Министрр-
гтгдот на наоодното здравје бо. 227 бр. 228 и бр. 
299 оп 1 ИТ 1946 год. за преназначуењето на пер-
соналот. 

ПОМ МИНИСТРЕ. 
Д-р Гаврилски е. р. 

51 
Во врска со правилникот за обрачунуење и на-

платгење на топ гп ко вит е во државните болници на 
Ма ло тил Република Маке тонија (Службен весник бо. 
°4 оп 27 ноември 1945 гол', точка 1ВЗ чл. 14 алинеа 4 
се нотни изменение и се донесуе следното 

РЕШЕНИЕ 
Безплатно ке ге лечат вп државните болници 

гите ботици оп акутни залаз нил болести за кои е ну-
изолација како и болни од акутна — тубепку-

1Л1,1 а јоти« — ррнепичнн бо прсти и акутно — тоа-
уоматоччо чапаление на Опит** 

Министер и'1 наводното чнпаитр на Н-Р М. 
Д-р Попал'*ч е р-

52 
Во смисол нз чл. 2 оп Репчтието за поекоз оп 

пленлс ич контпо"млзнитр примети ол рино 
"»("ТО чо ЛПУП И »Л 1 Т. 4 " II ЈТ. 3 »» А О П 
имрт^ пегулилан,е "д пазалипгтата з-. добиток и за 
чч »П»«М>ТАЛИ9. ГТПО гташба Н-5 РОбиТОКО т "УЈПН>«» 

следната 
Н А Р Е Д Б А 

И Гр о-опасту->т градските и околиските наоОдни 
поетпошати^а „Гоанап" и ..Онан"- заоегистриоаните, 
месарски кооперации и месари — ла мОжа во Народ-
н1 Ррпу6л'ж<> МакеиОни^ — слободно да кугтуат и 
пропеат побиток клање: етер и ситен како и месо 
по максимиоани цени 

2) Се забраиуе клањето на следниот добиток: 
а) работни говеда; 
б) приплодни грла — кра»и . јунци, јуници, 

бивол иц и. Овци и шиљи мајки; 
в) женски телиња и јагниња; 
г) машки телиња под 1 година; 
д) машки јагниња с°. живо тегло под 8 кгр, и 
е) свињи со живо тегло под 40 кир., 

3) Добитокот задолжително да се коде во град-
ските односно месни кланици и да се декларира. 

4) Износ на доби ток то за клање ван од Н- Р. Ма-
кедонија — без одобрење на Сојузното Министерство 
на трговијата и слабеењето — се забранува 

5) За непридржуењето и безрзаложното забрану-
вање, отежавање и спречуење на спроведувњето на 
оваја Наредба ке се зима н а строга одговорност. 

Министер на трг и снаб. 
ТОДЕ НОШПАЛ, е. р. 

53 
Согласно дадени сведенија од Министерството 

-имзгсзЕ '"IV <3 'И 1311 ооовхобвиАш и охзигоггзкое ги 
от уред за цени го донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е Бр. 3 
Се максимира цената на кикириките по следниот 

начин: 
Сурови .непечени кикирики од производителите 

по дин- 40— за 1 кир-
На горната база, се задолжуат окружните, око-

лиските и градските народни одбори да ја опре-
делат цената на печените кикирики. 

Земскиот уред за цени 
Директор 

Д. Саботко, е р. 
54 

На оенование на Решението бр. 6949 од 7 XI 45 
год. за макоимирање на цената на месото во продаж-
ба на дрвено, Земскиот уред за цени го донесуе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За максимирање на цената на пастрмата 

Се максимира цената на пастрмата во цела Ма-
кедонија во продажба на дребно по следниот начин: 

I ОВЧА ПАСТРМА 
Во Скопје по дин- 48— за 1 кгр 
Во Битола и Охрид — по дин. 46— за 1 кгр-
Во сите останали места — — по дин. 44.'—за 1 кгр. 

II КОЗЈА ПАСТРМА 
Во Скопје — — — по Дин- 46— за 1 кгр 
Во Битола и Охрид — по Дин 44— за 1 кгр. 
Во сите останал и места по Дин- 42— за 1 кгр. 

Секое ирекршуење на прописите на шоа Реше-
ние ке се казни по Законот за борба против шпеку-
лата и привидната еаботажа. 

Овоа Решение влегуе во сила од денот на обја-
вувањето му. 

Земскиот уред за цени 
Директор 

Д. Сабогко, е. р 
55 

.За да се изедначи цената на комарот. Земскиот 
уред за цени го донесуе следното 

РЕШЕНИЕ бр. 14 
Член 1 

Се максимира цената на кокарот од производи-
телите за 1 кгр. дин. 23. — франко околиски цен-
тар на производството. 

Член 2 
Тпгсхчшчте на едро или древно можат да 

цунат врху добавената нена набавките трошкови и 
печалба на едро 8°/о односно печалба на др е био 15° 

Член 3 
Проодните одбори да го спроведат овоа Реше-

ние одма у дело. 
Член 4 

Огсоа Решение влегува во сила од денот на об-
ѓавуењето му но ..Сл весник" на Н. Р. Македонија 
односно во песник ..Нова Македонија". 

Земски Уред за цени 
Директор. 

Д. Саботко, е р. 
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56 
Р Е Ш Е Н И Е Бр. 8 

До второто нарждание се ма-ксимира цената на , 
јагнешкото месо во Македонија по следните цени: 

Во местата од 1 разред до Ди«. 46— за 1 кгр. 
Во местата од а разред до Дин. 42,— за 1 кгр. 
Овоа решение влегуе во сила од делот на обја-

вувањето му. 
Народните одбори в еднава , д а го спроведат во 

дело <ЈВ1>а решение-
Земскиот уред за цени 

Директор 
Д. Са&отко, е- р-

57 
За да се спр- .и 'чиекулирањето со л е б л е б и ј а 

која во извесна мере. „а дмн^лнуе исхраната на на-
селението, Земскиот уред з<* цени го донесуе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е Бр. 2 

Се максими ра цената на леблебиЈата во це-
ла Македонија во продажбата на дрино цо следни-
те цени: 

1. леблебија I качество за 1 кгр- Дин- 40. -
леолеоиЈа 11 качество за- 1 кгр. мин- о ј -

о, леолео^а. ш качество за 1 кгр- Дин- -јо-— 

Секое нарушенине на цините од овоа Решение ке 
се казни по законот за оороа против шпекулира ,, 
пригодната саботажа. 

овоа, Решение стануе на снага од денот на о-
ОЈ ану е њего му. 

Народните одбори да го спроведат ово а Реше-
ние во дело-

Земскиот уред за цени 
Директор 

Д. Саботко, е. р. 

58 
Согласно писмото бр, 1 од 3 I 46 год. на Мини-

стерството на финиансиите се дозволуе на градски-
те народни одбори, да можат да зарачунава »а сите 
видови внесени кондури максимум 3«/0 од фактур-
ната стојност на истите-

Во врска со горното Земскиот уред за цени до-
несуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е БР. 1 
Произведениата на „Бата" има да се продаваат 

во цела Македонија по еднакви цени-
ПредставителстВОЈО на „Бага" се задолжуе да 

ги објави продажните цени во весник „Нова Маке-
донија". 

Овоа решение стапуе на снага од денот на обја-
вуенето му. 

Земскиот уред за цени 
Директор 

Д. Саботко е. р. 

59 
Во врска со решениата ор- 2 и бр, 3 односно 

максимирането на цената на леблебија^ и кикнриките, 
а по сугестијата на извесни народни! институции, Зем 
скиот уред за цени донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е Бр. 6 
Решенијата за максимирање на цената на лебле-

бијата бр- 2 и кикирнките бр. 3 ке влезаат во сила 
од 10 февруари 1946 година- До тада дата положе-
ние то остава исто какво е било (преди максимира-
њето. 

Земскиот уред за цени 
Директор 

Д. Саботко, е. р. 

60 
На основани« иа Уредбата за одредував на це-

ната на живата стока за колеше и за да се удесни 
ѕакупуењето на истата од градските набавки пред-

приатица ,,Гранел", а за нужните на војската. Зем-
скиот уред за цени го донесуе следното 

РЕШЕНИЕ БР. 5 
„Гранап"-.И|Ге можат да закунат жива стока од 

производителите по нормираните цени и негата д* 
Ја нродават ла војската по следните цени: 

ГОВЕДА 
I класа со 50<>/в месо во за-

клано сташе дин. 16,50 за 1 кгр-
II класа со 45% месо во за-
. недано стање дин. 15,43 за 1 кгр-

III класа со 40% месо во за-
клано стање Дин, 14,14 за 1 кгр. 

IV класа под 40% М е с ° ио за-
клало стање дин- 11,64 за 1 кгр. 

ОВЦИ 
1 класа поарно угоени дин- 11,64 за 1 кгр. 

И класа помалко угоени дин. У,У0 за 1 кгр. 
КОЗИ 

I класа поарно угоени дин. 10-— за 1 кгр. 
II класа помолио угодни дин «,83 за 1 кгр-
Во горните цени е зарачунат скудниот порез, маг 

нилулативниге и други трошкои околу закупуењето 
и печалбата на предприЈатието. 

Горните цени се разиграат франгу утоварните 
откупни центри на територијата на Федерална Ма-
кедонија. 

Овоа Решение вл егу е во сила од деонт на об јаг 
вуењето му во „Службен весник" и важи д° него-
вото анулирање. 

Земски уред за цени 
пом. директор^ 

Б. Самарджиев е. р 
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Во дополнение на Решението за максимирање це-
ната на окошти ето бр- 6554, Земскиот уред за цени 
донесуе следното: 

РЕШЕНИЕ БР 7 
Чл. 1 

Се макјсимират цените на јабодките по следниот 
начин: ч 

I (јаболки джоната дели ше, убава цветка^ убава 
боскоика; 
I качество до 5 парчиња во 1 кгр. — Дин 16 — 
II качество до 7 парчиња в о 1 кгр. — Дин^ 15— 
III качество до 10 парчиња во 1 кгр- Дин* 14.— 

II остана лит е стоки: 
I качество за 1 кгр. — Дин, 9. — 
II качество за 1 кгр. — — Дин- 8.— 
III качество за 1 кгр. — — Дин. 7.— 

По горните цени ке се оцкупуат јабодките од про 
известителите на едро, франко, околискиот центар на 
производителниот реон-

Чл. 2 
Горните цени се за стока добра и здрава за кон' 

сумација-
• Чл. 3 

Народните одбори се задОлжуат да максимират 
цените во продажба на древно собразно горното 
максим ирање-

Чл. 4 
Овоа Решение статуе н а снага од денот на објаоуе-

њето во „Службен весник" или Нова Македонија. 
Земски уред за цени директор, Д. САЈБОТКО Е. р. 
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1946 год на Сојузниот уред за цени, Земскиот уред 
за цени го донесуе следното 

РЕШЕНИЕ Бр, 9 
за манимирање на цената на виното винскиот Ди-
стилат и ракијата од реколтата 1945 год. и тиа од по 
рани години. 

Чл. 1 
Цените на виното, винскиот дисталат и ракијата 

се максимиру за производителите франко железни-
чка станица без државните и месните дажбини.Таму ка 
де нема во око лиј е кото место железничка станица, 
определените цени за производителите важат фран-
ко околискиот центар. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК 

Највисоките цени за виното за производителите 
можат да бидат за 1 малиган јачина: 

I- За вино реколта 1945 год. 
за подрачје: 
1 II III 

динари 
1. Вино од племевита лоза послаба 
' од 9 малиши а 0,90 0,85 0,80 

2. Столни вина од 9.1 до 11 малигани 1,10 1,05 1-— 
3- Подобри столчи вина од 11-1 

до 14 м- 1.30 1,25 1.20 
4. Вино преку 14 малигана 1,50 1,45 1,40 
5. Сорти« вина; малага, ризлинк, 

траминец, прокупац (преку '11-5 
мал-), багрина, тамњанка, хамбург 
и на нив сличи« до 12 ма лига на 1,40 1,35 1.30 
Од 12.1 мал. до 14 ма лигана 1,50 1.45 1,40 
Преку 14 (малишана 1,60 1,55 1,50 
/I. За стари убаво одгледани вина од 1944 г«д-

и од порани години-
6- Старо убаво одгледано вино; 

Од 10 до 11 .малишана - 1.30 1,26 1,20 
Од 11-1 до 14 малигна 1,54 1.50 1,44 
Преку 14 малигана 1,80 1,75 1,70 

7. Стари сортен, вина убаво 
одгледани до 12 малишана 1-68 1,63 1,58 
преку 12 м а л и г н а 1,75 1,70 1,65 

III. За вино директно родните хибриди: 
8- За сите три подрачна 0,60 0,60 0.60 

Сите вина од дректно родните хибриди и ви-
ната од племенити лози послаби од 9 мл иг ама немо-
жат да се продаваат како вина за кшсумациа. 

Чл- 2 
Винородните краишта во Македонија се поделу-

ат во следните подручја-
1. подручје; Кавадарци. Неготино, Гевгелија_ Ва-

ландово, и Велес заедно со околиите. 
2. подручје; Струмица, Радовиш, Штип, Кочани, 

Св- Николе, Скопје, Куманово, Маджари. Г. Петров 
и Драчево — со нивните околини. 

3 подручје: сите останал и околии-
Чл. 3 

На производителите на ракија и вински дестилат 
се определуат следните повисоки цени по хекто-
литарскиОт степен јачина и тоав: 

Р акиу а: 
До 30 степени преку 30 ст. 

динари 
Сливова и од другите овоштија 1,15 1,35 
со коски 
Од другите овоиЈТија 1 05 1,25 
Гроздова 1*15 1,35 

Дестилат: 
Од вина који несе годии за 
консумација '. 1,65 
Дестилатот неможе да биде послаб од 40 степени-

Чл. 4 
Трговците на големо со вино, кои го превзи-

маат виното од производителите но н е го прерабо. 
туат_ можат на наплатената* цена на производителот 
со додаток државна трошарина, допринос на фондот 
за обнова, порез на пословни промет, превозните и 
манипулативен'!^ трошкови до своето стовариште да 
додадат најмногу до 8о/0 бруто печалба. 

За преточуење. филтриране чистене и нега на 
ки1нО|Ч5 производителот кој се занимава со стручна 
преработка на виното, а исто и трговци' преработу-
вачи и лозарски и винарски кооперации можат да 
додадат на определената цена за непреработено ви-
но за производителот со додатните: државна троша-
рина. порезот на пословни промет, доприносот за 
фондот за обновата, превозот до опремната желез-
ничка, гара, подвозот вракјашето или пракјането на 
праз1ни буриња и евентуални општински трошари-
ну оште 25о/0 бруто печалба. 

Во границите на овие дозволени додатни се одо-
брава за прво преточуен»е 6% а за друго 4о/0, така 
да преостанал ите 15о/0 остануат за понатамошна не-
га и преработка на виното. Превозните и утовари« 
трошкови во вагон како и истоваривте .превозни тро-
шкови од железничката гара до стовариштето на 
го л ем оп р &в ецот влагат во процентот на неговата 
бруто печалба. 

Ако негата на виното не е опие завршена, про-
центот к"и отпагЈа на втората мошна нега и прера-
оотка на виното, во случај на цродал^о^ ке се дели 
помогну продавецот и к>иецот сразмерно према сте-
пенот на 'однегуенето на виното. 

-смисол н а ' горните прописи окружните 
и другите народни одобри ке определат 
за своите п о д р ж а највисоките цени на виното ви 
нродажоа на едро, а во согласие со земскиот уред 
•>а цени-

оа продажоата на вино во аргинал-ни затворени 
шишиш ке се 01 феде ли одделен додаток за полнење 
на тишината, и, кои неможе да онде поголем од / 
динара на едни шише. 

п а лозроките и винарските кооперации од второ-
10 и третото подручје кои раоотат не само на уна-
нредуењето на вин«.рсттлото туку и на подигнуењето 
на лозарството на образложен предлог од окружни-
от народен одоор може да им се признае поголема 
продажна цена од трговците од истото подручје, но 
р^зоира се ако това со свотата раоота го заслужу-
ат. Овоа повишение може да го одобри само Зем-
скиот уред за цени-

Чл. 5 
Трговците на големо со ракија на цените на ра-

кијата. платени на производителот со додаток на 
државна трошарина, порез на пословни промет, до-
принос за фондот за подишуење на селото, општин-
ската трошарина, платениот подвоз подвозот за вра-
ќање на празните буриња можат да додадат најмно-
гу 1О7О оруто печалба. 

Останатите трошкови: подвозот до утоварната 
железничка станица, утоварот во вагон, и сите дру-
ги трошкови до стовариштето на велоконрадавецот 
се урачунати во процентот на крутото од печалбата. 

Ј а продажбата на ракијата во оргинално затворени 
шишиња ке се определи отделен додаток за полне-
ње во тишина, код не може да биде поголем од 2 
динари. 

Чл. б 
Малопродавците на алкохолни пиалаци (трговци 

со колонијално бакалска и деликатесна стока) ' кои 
купуват алкохолни пиалаци од гол емо предав циге мо-
жат да зарачунат на куповната цена најмногу 15"/» 
бруто печалба. Во тој процент влагаат и т р о н о в и -
те, за превозот од стовариштето |На големопродаве-
цот до дукјанот на мал о предав е цо т • 

Во овој смисол о к р у ж н и т е односно 
месните народни » одбори ке определат секОЈ 
за своето подручне најголемите продажни цени на 
алкохолните пијалоци кај малопродавците, а со со-
гласието !на Земскиот уред за цени-

Трговците на големо или ^операциите ако се за-
нимават со продажба на пијалаци! на ситно затова 
им се признава печалба 5о/0 на цената определена за 
продажба н а едро. 

Чл. 7 
Ако во истата работа участвуат ловечко тргов-

ци на едро или дре био тогаш помегју себе ке 
ги делат горните проценти на бруто непалката. 

Чл. 8 
Окружните односно месните народни одбори ке 

определат во согласив со Земскиот уред за цени нај-
високите цени на виното, де ст плати те и ракијата во 
угостителските заведени^ а, придржавају се на 
следното: 

Сите угостителски заведенија надлежните одбо-
ри ке ги разврстат во поголемите места во четири 
категории а во помалите места во три категории. 

На угостителските заведанија им припаѓа ра-
чунали на определената цена на то л е мо п р ода«е цо г 
следниот процент бруто печалба: 

I 
II 
III 
IV 

категорија 
категорија 
категорија 

.категорија 

- 1 - 40«/0 

35% 
г 30% 

250/0 
Оваа печалба припаѓа на угостителските заве-

дени ја и тогаш кога они пијалаците ли купуат во'не-
преработено положение од производителите,: со цел 
ад Они сами ги преработуат и нетуат- Во овој случај 
да се земе за основа цената на пиалакот која би се 
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по врстата и квалитетот платила на големопродаве-
цот, т- е- како да е пиалакот набавен од големо-
продавецот. 

Земскиот уред за цени на некој угостителски 
заведенија како што се хотели со ресторан™, пан-
сиони и ресторани водени со кафана може да им 
призив поголем процент и бруто печалба од угости-
телските заведени^ од прва категорија. 

Исто така Земскиот Уред за цени може да 
определи поголем процент печалба од предвидените, 
но опија локали који држат музика, 

Чл. 9 
Трговците на големо, ^операциите, трговците 

на дребно и угостителските заведенија коди прода-
ваат алкохолни пиалаци должни са во своите про-

. давнини или локали на видно место да истакнат це-
новник со поблиска ознака на сортата, порекло^ и 
квалитете на пијјалациет кои ги продават. 

Чл. 10 
Продажбата на вино и ракија од страна на тр-

говците на едро и коо|перациите подлава под оба-
везно издаване ка рачун, во кои точно треба да би-
де означено: количеството, сортата, порекло^ ја-
чината во малигани и степени и цената по литар. 

• Чл. 11 
Прекршувавте на прописите од овоа Решение, 

подразбирајќи тука продажбата на квалитетно по-
~ слаби пијалаци по цените подобро квалитетни пи-
јалаци, променуене на квалилето на виното или ра-
кијата, промену ен ето на условната за продажба, 
како и не издаване рачун тамо дека е обавезно из-
давањето, ке се казни но прописите на Законот за 
борба против шпекулата и привред,ната саботажа. 

Чл. 12 
Се задолжуат народните одбори да овОа, Реше-

ние го спроведат во дело и преко своите контрол-
ни органи најстрого да котролират неговото точно 
исполнение 

Чл. 13 
Овоа Решение влегуе во сила од денот на обја-

вуенето му. Од тој ден се ставуе ван снага. 
Решението на Министерството |На трговијата и снаб-
дуенето бр- 6906 од 6 ноември 1945 год. 

Земски Уред за цени 
Директор 

Д. Саботко, с. р-
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ТАРИФА 
За таксите кој ке се собираат од ветеринарните 

органи во полза на федералниот фонд „Епизоотии". 

I. Такси за извршен ветеринарен преглед на жив до-
биток. 

А. На железничките станици 

До 50 динара за еден ваши при /товарот и ис-
товар ог, без оглед на бројот на натоварениот жив 
добиток-

Од това на ветеринарниот лекар при паг ја п^ 
30 дин- а 20 дин. на федерални^ фонд „Епизоотии"-

За преглед на ден чани пратки на жив добиток 
и при селењето на сопственикот се плакај без Оглед 
на бројот по 15 ден. Овај а такса припагја ча вете-
ринарниот лекар. 

Б- ПЕША 

1) Преглед при теране на добиток пеш со тргов-
ска цел или за клање-

а) на едор добиток (коњи, говеда, би воли и 
др-) по 5 дин на глава, 

б) на ситен добиток до 10 глави — 10 дин. и да 
секоја глава над 5 по 1 дин-

в) на свињи до 5 глави — 10 дин и на секоја 
глава над 5 по 1 дин., 

2) Преглед при теране на добиток на испаша. 
. а) на едОр добиток (коњи, говеда, бивода и др.) 

по 3 дин на глава. 
б) на ситен добиток до 10 глави — б дин и на 

секоја глава над 10 по 0,25 дин-, 
в) на свињи до 5 глави — 5 дин- и на секоја 

глава над 5 ло 0.50 динара. 
Од това придала на ветеринарниот лекар до 30 

динари, ако сумата изнесу е 50 или над 50 динари-
Ако сумата е под БО дин. и о с т а т а к од 50 динара 
како и сумите на« 50 динари се внесуат во дола а 
на федералист фонд „Елизоотии". 

Таксите под точка Б- се собир ат само при изнесуе-
њето на добитокот-

В. Со камиони: 
Таксите определени во тоЧКа А се земат во ис-

тиот размер при утов ар от и исто,варот на жив доби-
ток кој се врши со камиони како што е предвидено 
и за утовар и истовар на железничките станици. 

ја.ш^шша.л: се ослоочдуат 0 д таксите при Ут°' 
вар и истовар на железничките стазици, -по суво и ка' 
мични прегледаниот добиток на државата ц обшти-
ните како и добиток што с е пр енесу е в° државата 
со ола;- о творите дна цел-

Ако ветеринарниот лекар прегледува надвор од 
местото каде ГОЈ изнел ну е служим а, МУ припаѓаа 
и под возот ако местото е подалеку од 2 клм. 

Ако ветеринарниот лекар прегледуе нада ор од 
местото каде изполнуе служоата, кОЈа е подалеку 
од 2 клм., му припада над^кнадуење на раздолжите 
направени ири патување ао ^^ллино Уредбата, за 
наши и дневни пари за државните служители* 

II. Такси за извршен ветеринарен преглед на хра-
нител ни, сурови и индустриални животински произ. 
вененија при утоваруење. 

1) з а преглед на месо и месни дрОифведениЈа 
маст, коскицрева^ волна и др. за првите 10 кг. по 5 
динари м на секој мг довечку о,д 10 кг по 0.26 дин« 

III. Такси кој се собират во кланицата и пазарот 
Добиток . ^„и^-шГ— 

1) 10°/о епизостичиа архнииа °д интензапсл-ха 
такса, " .; , ! ј , ^ 

2) 10% епизоотична врхнина од крвнината. 
По глава II и III на -ветеринарни лекари не сле-

ду е кикаква награда. 

IV. Такси За асколизација на кожи, регистрација на 
кучиња и свињи и иа дојниот добиток, 
добиток 
A. за скаолизација и пломбиран* 

1) Иа кожи од ситен добиток по 0,50 дин- на 
парче. 

2) На кожи Од едор добиток и св ињи Ш> 10*60 ди-
нари на парче. 

B. -за .регистрација* 

1) За регистрацијата на секој« женсЈЦ) ,и излишно 
машко .куче по 30 динара годишно- за некоје , луксуз-
но куче до 50 дин- годишно. 

ЗАБЕЛЕШКА: Секоје домацшнс^о, мојс^^а пол-
ски имот "еди добиток, ДР»ке да Ша ДО-ШРО^а« 0 

куче, секој« овчко стадо 80 овци да ,има по еДН° 
машко куче и за Ш Џ Ж Ж л Р Г ^ ; ^ 0 

машко овчарско куче. за #Ој не с е соберат такси- • 
Градските кучиња се третЈ*Рат како лјѓКсОзни-
2) За регистрација на свињи над 3 мгс^И.Јјј&едао 

со ушната. марка до. 5 динари на глава, за тр|Г°»Шите 
свињи и тие на угоителите се плакја трбшаринска 
такса — по 15 динари 'на глава. 

Собраните суми по т. А. и Б. на III с* вие* 
суват во фондот. 

В. за туберкулинизација: 
1) За крави и биволици по 20 .динари иа г^ава, 
За дојен добиток на ко&пери^аии стреми до 15 

дин на глава-
Од таксите по туберкулиз азијата на лекарот 

следуе 30°/», а 70% се енесу« во фондот. 
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Сумата од таксите која припа ја на ветеринар-
ниот лекар, во сите опоменати случаи, во тарифата 
не може да онде ловечко °д д м ) динари месечно-
евентуалниот вишок оди во полза н& фдеералниог 
фонд „слшзооти". 

1 арафата е изготвена согласно Поведрата за у о 
ѓројсшото на сани тари о -вет ер ин ар на т а служба и Ира" 
»илникот за отпрему ење на животињи и сточни си-
р о в и ^ на железницата и л и бродон. 

За неисполнуење н а мваа тарифа. З а иредвидуење 
и собирање на повисоки или пониски такси од наве-
дените ке се некажу«*'!' со глоии од шао — оооо дни. 

Висината н а глобите ке се наречуе Од Министер-
ството на земјоделието и шумарство. 

Во потешки случаи ,наР Учителите ке бидат преда-
дени на суд-

Оваа тарифа е отменуење тарифата потврдена °а 
Стопанскиот совет при 11рез(идиумот на АСНОМ со 
писмо бр. 766 од 6. април 1945 година. 

Оваа тарифа влегуе во сила со денот н а нејзи-
ното објавуење. 

Министер на земјоделието и шумарството 
Б. ФОТЕВ, е- р-

64 , . . . 
Во врска со планот на Мин. на народното здрав-

је на Н. Р. М- за изградуење на ор е дно-м е ди нине к и 
кадрови 

Р Е Ш У А М 

Да се објави И шестомесечен курс за- 30 апте-
кари помошници, киц ке се одржи во токот на оваЈа 
година во град Скопје. 

д а се ООЈ&ВИ конкурс за нријавуење на кан--
дидатите за овој конкурс. 

Курсистите по време на иосетуењето на курсот 
ке »мат бесплатен стан и храна. 

Вр- 934-12-11-1946 год. 
Министер 

иа народното здравје 
Д-р В. Нопадич, е. р4 

65 

До дефинитивното регулирање на прашањето 
••за />пстанакот и работата на полузваничните ста-
лешки комори 

Р Е Ш У А м 

1) Сакцијата на бившата Аптекарска комора во 
Скопје ке ја обустави својата работа, а членовите 
на управниот одбор се разрешуат од своите долж-
ности-

2) Имотот и инвентарот на секциата на Апте-
к&рската комора во Скопје го превзема Министер-
ството на народното здравје на Н. Р. М. 

3) Уверењата за право за самостојаггелно рако-
водене на аптеки ке ги издава на молителите Мини. 
сгерството на народното здравје иа Н. Р. М-

4) Доказниот« за службуење на аптекарските со. 
работници, поред раководителите на аптеките ке ги 
оверуат и народните одбори во местата-

5) Регистерот на сите аптеки на територија на 
Народна република Македонија ке ги води Министер-
ството на народното здравје на Н. Р. М-

6) Министерството на народното здрваје на Н. 
Р. М. ке ги врши сиге функцији, кој до .сега спа-
гјаа под надлежност на секцијата на Аптекарската 
комора-

7) За старател на имотот и инвентарот на с е р и -
јата на Аптекарската комора во Скопје се одредуе 
М-р Васо Поп Трајковски. ко|ј требе истиот нивен, 
тар со попис да го прими и чува. 

Бр. 714-4-И-1946 год. 
Министер 

на народното здравје 
Д-р Попадич, е. р. 

бб 

Н А Р Е Д Б А Бр. 4479 

Зада се види уште колку афион — стара ре-
колта и реколтата 1945 год., останал не откупен 

Н А Р Е Д У А М 

1) Сите производители и иматели л а афион — 
стара или реколта 1945 год., да го декларират пред 
народните Одбори. 

2) Рокот за декларирање е до 30 март 1946 год. 
3) Оваа Наредба га одменуе досегашните наредби 

и саопштениај за декларирање на афионот. 
4) Непостапилите по оваа Наредба ке се сме-

таат за уживатели и ке сносат законска одго-
ворност. 

М И Н И С Т Е Р 
на трговијата и снабдуен.сго 

Т. Ношпал, е. р. 

67 

Согласно писмата Бр. 414/Н о д 14 II 1946 год. иа 
Министерството на земјоделието и шумарството, 
Земски уред за цени го донесте следното 

Р Е Ш Е Н И Е Бр. 10 

Се максим ира цената на анасонот од производи-
телот франко околиски центар дин. 21. 

Овоа Решение влиза во сила од денот на обја-
вуењето во весник „Нова Македонија". 

Земски Уред за цени 
Директор. 

Д. Саботко, е. р. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК на НРМ. 
ОГЛАСЕН ДЕЛ 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
По барањето на фирмата „Бракја Чкорови" 

(полн. Никола Чкоров), од Скопје, се покрена посту-
иок ^а поништуење на потврдата издадена од Глав-
ната комисија, за изтеглумење и размена ,на банкно-
тите во гр. Скопје, серија „В" № 000373, на 223.420,-
не дичев и динари, и 870— албански франка. 

Се покануе секој кој ја има горната потврда да 
во рок од еден месец дена од денот кога овој ог-
лас биде објавен во „Службениот весник на Н.Р. Ма 
кедонија". истата е донесе во овој суд, или да стави 
приговор против поништуењето. Во противен слу_ 
чај после овој рок, потврдата ке се огласи за по-
ништена. 

Од Околискиот народен суд во'гр- Скопје. 
Р> Бр. 158 — 46 год. 

74 

По барањето на фирмата Бракја Чкорови, 
(полн. Никола Чкоров), се покрена поступок при 
овај суд за поништуење на потврд ата издадена од 
Главната комисија з изтеглуење и размена на банк-
нотите во гр. Скопје, серија „Вц № 000374, на 134 
албански лекои^: 1 -895.— италјански лири. 

Се покажу е секој кој ја има горната потврда 
ла во рок од еден месец, од денот кога овој оглас 
биле објаве« во „Службениот весник на Н.Р. Маке-
донија", истата е донесе во овогј оут. или да стави 
приговор против поиштуењето. Во противен случај 
после овој рок, потврдата ке се огласи за пони-
штена. 

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје, 
Р Бр. 159—46 годи 

75 

По барањето на Ангја Вугделич. од Алексинац, 
ул. Кнеза. Арсена бр. 44, се покрена поступак пда 
ово<ј суд з ттоништуење на влогова книшка бр. 1027. 
со салдо на 13-Ш.1941 год. дин. 265000— издаде-
на од Државната Хипотекарна банка — главни фи-
лтар — Скопје. 

Се покануе секој кој ја има горната влогова 
книшка да во рок од месец дена од денот кога овој 
оглас бите објавен во „Службен весник на Н.Р. Ма-
ке танина". иЈс^ата е донесе во овој СУД ИЛИ да 
г ТЧРИ понгов ор ппоТив поништуењето- Во пообилен 
гтуцај посл'1 овој рок влоговата книшка ке се огла-
са чч пнипттена. 

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје 
Бр. д 102.46 год. 

76 

По барањето на Спасов Тодоров Пешов, од село 
Побожне — скопско, се покрена пОступок НОН овај СУД 
за поништуење на потврдата издадена од Главната 
комисија за изтеглуење и оазмена на бак нотите во 
гр- Скопје, сери™ ..В" бп. 020 104. на 55.400— динари. 

Се покануе секој кој ја има Горната потврда 
да во рок од месец дена од денот кога овој оглас 
биде' објавен во „Службе весник иа И. Р Маке-
донија", истата е донесе во. овој суд, или да стави 

приговор против пониш^уењето. Во; противен слу-
чај после овој рок потврдата ке се огласи за по-
ништена. 

Од Околискиот народен суд во гр. Скопје,Р- 77 
46 год 

77 

Признаница на 8.000 осум хтегјади албански фран 
гари, издадена од Трпе Ангеловски на Естреф Изеир 
од с. Радовишта дебарска околија е прогласуам 
за невалидна по следните причини: истата е изда-
дена на име капар за продадената трг. стока во вре-
мето н а окупацијата од покојниот ми татко, а смет-
ките се ликвидирани. 

26 
Стојан Т. Ангелоски, од гр. Дебар 

Оделението за печат — отсек „Службен весник на 
НРМ" од 1 април 1946 год. ке престане со праќање на-
весникот на тија претплатници који не ликвидират 
со претплатата за I полугодие. 

Се молат околиските народни одбори да ги за . 
познат сите месни народни одбори и други институции 
во окол. горното и им наложуат да се претплатат 
на „Службен весник на НРМ" до горе предвидениот 
рок, даваики ни нужните напатствија. 

Многу народни одбори не ја ликвидираа претпла-
тата за 1945 година. Оделението за печат ке биде 
принудено Да истата е побара — преку првите ин-
ституции — ако истите не ја ликвидираат до 15 април 
1946 година. 

Од Оделението за печат отсек 
„Службен весник на НРМ" 
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