
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
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. 80 Скопје, понеделник е септември 1947 година ГОДИНА ш 

,,Службен весник н НРМ" нзлегуе повремено, 
ракописите се исправаат во дупликат на адреса! 
Службен весник на НРМ - Скопје ул. Мараш 
Тито бр. 10. Ракописите не се враќ аат. 

Цена на весникот е 4 динари од табак. 
Претплата! полугодишна 130 а годишна 250 дин. 
Чековна сметка при Народната банка на ФНРЈ -
Централа за НР Македонија Скопје - бр. 80 И 29 

Врз основа на чл. 79 став 2 од Уставот на На-
родна Република Македонија, Владата на Народна 
Република Македонија ја донесуе следната 

У р е д б а 

за оснивање на Главна дирекција за јавен ауго-
(транспорт при Комисијата за локални саобра'кај 
При Владата на Народна Република Македонија. 

Член 1 
; Се оснива Главна дирекција за јавен ауто-

транспорт при Комисијата за локални сообракај 
при Владата ца НР Македонија. 

Главна дирекција за јавен аутотранспорт е ад-
министративно-оперативен раководител , на прет-
пријатијата за јавен ауто-транспорт3 

Член 2 
Главната дирекција за јавен ауто-транспорт е 

под раководство на Претседателот на Комисијата 
за локални саобрак'ај при Владата на Народна 

"Република Македонија. 
Член 4 

На чело на Главната дирекција за јавен аутО-
Транспорт стои главен директор, кој што нгпосред 
но управуе со сите работи на Главната дирекција. 
; , Член 5 

Со работата на погонот управуе шеф на пого 
нОт на јавниот ауто-транспорг^ кој што е истовре-
мено и прв заменик на главниот директор. 

Со кадровските работи управуе шеф на кад-
ровските работи. 
V Со планските работи управуе шеф на планот. 
' Со комерционалните работи управуе шеф на 

ко-иерционалните работи. 
Главната дирекција има контролен отсек. 

Член 6 
Главната дирекција за јавен ауто-транспорт 

Има секретаријат комх на чело е секретар Он уп-
равуе со правните и општите работ, на Гла^ гта 
дирекција. 

Член 7 
Главниот директор го поставуе Претседателот 

наѓ Владата на Народна Република Македонија по 
предлог, на, претседателот да Комиси јата за локал 
Ни саобрак'ај при Владата на НРМ; а шефот на т 

ѓонот, шефот на планот, шефот на комерцијал-
ните работи и шефот на контролниот отсек ги по-
ставу е претседателот на Комисијата за локални 
сообракај на НРМ по предлог на главниот дирек-
тор на Главната дирекција за јавен ауто-транспорт. 

Плен 8 
Главниот директор за јавен ауто-транспор г со 

шефовите од чл. 5 на оваа уредба и секретарот на 
Главната дирекција за јавен ауто-транспорт чинат 
колегиум на Главната дирекција. Со колегиумот 
раководи главниот директор. 

Колегиумот е советодавен орган на главниот 
директор кој што тој го свикуе по сите поважни 
работи и начелни прашања, поважни прашања на 
оперативно раководење, како што е изработуењето 
на планот, организацијата на претпријатијата, за-
клучуење поважни договори и др. 

Ако главниот директор не се сложуе со пред-
лозите на колегиумот може секој член на колеги-
умот Да бара одлука од претседателот на Коми-
сијата за'локални саобрак'ај при Владата на На-
родна Република Македонија. 

Овоа не го обуставуе извршуењето на наред-
бата на главниот директор. 

Член 9 
Главната дирекција за јавен ауто-тршспорт 

води книговодство и администрација по начелата 
кои што важат за државните стопански прекрија 
ти ја, 

Член 10 
Поблиска организација на Главната дирекција 

за јавен ауто-транспорт, овластуења на главниот 
директор и шефовите како и одредби за админи-
страцијата донесуе претседателот на Комисијата 
за локални с,аобрак'ај при Владата на Народна Ре 
публика Македонија со правилник. 

Член П 
Оваа уредба влегуе во сила со објавувањето во 

„Службен весник ќа НРМ", и 

Бр. 7663 —15 август 1947 год. - Скопје 

Претседател на Владата на НРМ 
Ј1. Колишевски е. р. 

Министер на трговијата 
и снабдуељего на НРМ 

Д. Бојановски с. р. 
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246 
Врз основа чл, 6 од Уредбата за образуење на 

гкециалеи двомесечен курс за аптекарска помош-
ници донесуам следниот 

Правилник 
ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА СТ1ЕЦИАЛНИ-

!ОТ КУРС ЗА АПТЕКАРСКИ ПОМОШНИЦИ 

ЗАДАЧА НА КУРСОТ 
,Член 1 

Задача на курсот е да ги оспособи: аптекар 
ски помошници оние квалификувани лаборант 
кои шго- завршиле курс за аптекарска квалифико 
вани лаборант, а кои до сега во својата аптекар-
ска пракса покажале големо познавање на апте-
к а р и т е работа и со тоа технички се оспособиле 
за работата која ја вршат, 

Курсот можат да го посетуат и лица к о;! има-
ат завршено најмалку 4 кл, гимназија и со пет-
годишна аптекарска пракса; лица кои имаат за^ 
вршено ловеле од 6 класа гимназија и двогодиш" 
на пракса по аптеките, како и лица со 8 класа 
гимназија и една година аптекарска пракса. 

УПИС 

Член 2 
На специјалниот курс можат да се запишат 

Тќите лица поброени во чл. 1 на овој правилник. ^ 

ТРАЕЊЕ НА КУРСОТ 
,Член 3 

Курсот к'е трае од 1 јуни 1947 до 31 1глч 1947 

год 

НАСТАВА 

Член 4 
На курсот к'е с^ изучаваат следниве предме-

т , 
1Ј Хемија-олшта ћ фармацевтска, 
2) Фармакогнознја, 
3) Фармацеутска технологија со фармаКопер! 
'4) Аптекарска администрација л 
5) Општо образование, 

,Член 5 
Наставата к"е сѕ адвија по планот изработен 

ЈОД одделението за медицинска настава и раководи 
Ќтвото на курсот, Во наставниот плав точно ќ е 
јсе прецизира градивото кое к'е се пројде во текот 
ма курсот ћ бројот на часов,ите од поедините точ-
ни на наставниот план. 

Илев 6 
'Општото образование ќ е опфане. политичка 

ЅкФшшија, македонски јазик и географија. 

Плен 7 
распре-до? ћа 'часовите го изработи рако-

водителот л а' курсот заедно со лекторите. 

Член 8 
По изведуењето на теоретската програма 

се одреда испити од следните предмети: 
1) Фармакогнозија, 
2) Фармацевтска хемија, - ,. 
3) Фармацеутска технологија ед ф а р м а к о в % 
4. Аптекарска администрација и 
5) Општо образование, 

,Член 9 
Наставниците на курсов, траењето на испитиве 

и комисијата за испитите ги одредуе Министеров 
на народното здравје на НРМ 

Член 10 
За успехот на испивме се води власник ВО! 

кој се внесуе името, през,' чето и останатите под4 
тоди за секој од кандидат ^те како и оцена за се^1 

кој предмет посебно, 

Член П 
Одените за успехот ;кч испалите се' ^ д , ш т , 

многу добар, добар, доволен и слаб, 
Член 12 

Кандидатите кои што за прв пат не успеав 
на испитот и тоа од најповеќе од два предмет^ 
можат после еден месец да ги поноват испитате 
од оние предмети по кои и го покажале слаб успе^ 

Член 13 
Овој правилник влегуе во сила со л^нст ма 

потпишуењето. 
Бр. 7195 - 'Скопје, 25 јули 1947 год. 

Министер на народното 
здравје на НРМ 

Д-р В. Пешадии е, 

2.47 
Г ' По укажаната потреба, а со цел да се подигне 
дисциплината во училиштата и да се создадат у о 
лови за поправилно одвивање на наставно-во-пит% 
ната работа во средните школи под надлежност 
На Министерството за просвета, ги пропишеш 
следните 

Дисциплински правила 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ ШКОЛИ 

I. Должности на учениците. 

Член 1 
Образованието и воспитанието во вредните учи-, 

лишта треба да послужат на највисоката цел: соз-
давање на нови луг'е. вооружени со знание и 
бов спрема демократските тековини, коњ што тЦ 
нашите народи извојуваа со крв, луг'е со нови раѕЗ 
бирање, со нов мора'; и ион однос спрема држава-
ва и општеството 

Член 2 
ЗЃ1 пости! нусње на таа цел ученикот е должен 

да го совладуе пропишаниот учебен материи со . 
в-оља, работливост, истрајност и на време, за дџ 
може, како образован и културен граѓанин на овО 
јата татковина најактивно да участвуе во нејзини^ 
ст понатамошен економски и културен развиток^ 
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Член 3 
Ученикот е должен во секое време стално и сис-

Вгемно да го ззцврстуе и прошируе знаците добие-
ло во училиштето, за да ја усвои поарно науката, 
позитивните кул-турни придобивки и здрав научен 
Шф оглед. 

Член 4 
Учениците треба да зборуат' вистината, да се 

искрена, скромни, внимателни и услужни спрема 
Секој особено спрема постарите, сирачиилта и ин-
валидите. Лагата, лицемерството и ^искреноста 
ве му прилега на ученикот. 

Член 5 
Учениците се должни да ги извршуат наред-

бите на училишните органи. Спрема директорот и 
иреподавателите треба да се учтиви и внима-
телни. 

Член 6 
Со заедничка работа, учениците треба да оаз 

вијат меѓусебно, другарство, бидејки Јоа е една 
од најцрните одлики на народната младина. - ^ 

Член 7 ' г ' г 

Учениците секогаш треба да го пазат своето 
достоинство и достоинството на својот клас и сво 
ете училиште, Постарите ученици треба да им слу 
исат за пример на помладите. 

II Запишуење и одење в училиште. 

Член 8 
Учениците можат да се запишат ,в училишта 

и да се отпишат само со претходна писмена тем-
јана од родителот или старателот, 

Член 9 
Секој запишан ученик оди редовно в у чшш^ 

лото. 
Ако ученикот самоволно го напушти клесов 

училишните органи веднаш треба да ја испитаат 
постапката и да земат потребни т р к а за попра-
вував. 

Член 10 
Училишн-ите излета се дел од шетаната и за-

тоа се задолжителни за сите ученици. Неизвчнети-
?ге изостави од излети се сметат како изостанам 
од редовните часови. 

Член И 
Ученикот може, по одобрена на преш давате' 

лог, да изостане само од неговиот час. Изостанок 
од еден ден може да одобри класниот раководи-
тел, а за поведе од еден ден директорот ич шко-
лата. 

Член 12 
Ако ученикот изостане поради болест иии не-

која друга причина, веднаш или најдоцна во срок 
фд два дена да биде известен за тоа класниот рако 
Водител или директорот. 

Член 13 
1 Со доваѓаљето в училиште, ученикот треба 

Да донесе писмено оправдале од родителот или 
старателот или во случај на болест, уверен^ од 
'лекарот. 

Член 14 
Ако ученикот изостане 8 дена бе^ да соопшти на 
класниот раководител или директора училишните 

органи к'е ги повикуат родителите или старателот 
на ученикот, Ако истите не се јават и нг ги оирав 
даат изостанатите во срок од 7 д зла, т, е. ако минлт 
15 дена како ученикот едно по друга изостпнуе, 
к'е се смета како доброволно да го напуштил \ 'п1 
лиштето. 

Член 15 
Во училиштето учениците се држат примерно1 

така како што прилега на школската младина, чо-
ја што го чува своето достоинство и достоинство го' 
на училиштето, а и сами учествуат во подржуење 
'Го на работната дисциплина и училит^-от ред. 

Член 16 
Учениците доваѓаат в училиште 5—15 манути 

пред почнуење на наставата, На определен знок : а 
започнуење на часот ученчниге веднаш влегла? в 
училиште без да дигаат шум, седпуат па своите' 
ста, приготвуат што тим е погребна за рибата и г-о' 
чекаат преподавателот. 

Пред да влезат в училиште, учениците си ги 
бришат обувките, а пред да влезат в учи штица, 
капите, горните алишта, шаторите и слично ги ос-
отавуат на определено место. 

Учениците се грижат за чистотата на своето 
тело и за чистотата и уредноста на облеклпто и 
обувките. Затоа в уч-илиште не доваѓазт нечисти, 
неизмиени, неисчешлани и непознати, 

На учениците им се ззбрануе употреба на коз-
метички и други средства. 

Чл. 18 
Учениците секој ден ги носат в учил;\;л\ .. 

мо нужните книги, тетратки и прибор, и секогаш 
гледаат книгиге и бележниците да им бидат чисгц 
и во ред. 

Чл. 19 
За време на часот учениците се внимателни, 

го следат предавањето и работата во класот и са-
ми активно участвуат во таа работа, 1 

Учениците можат да излезат од час само чо 
одобрение на преподавателот. 

Чл- 20 
Кога директорот, преподавателот или друго 

возрасно надворешно лице влезе в клас, учениците 
го поздрлвуат со стануење. 

^ " Чл. 21 
Дежурните ученици се грижат за навреди ло 

донесуење на наставните средства (креда, сунѓер/ 
и др.) и да тие средства бидат на опоеделено ме^' 
сто. Исто така тие се грижат да не се оштетуб 
училишниот инвентар, училиштата да проветоуе 
за време на одморот и пред вдегуење на препода^' 
вателот в клас да биде ред и мир. Тие ги јавуа^' 
ученЈтиите кои што изостанале. 

Чл. 22 
Сите ученици се грижат да се одржуе р^дог а 

чистотата во училишната, ходниците и другите одч 
делегова. Не смеат да шараат по ѕидовите, да 
оштетуат клупите и другите училишни фопметиг, 
како и предметите на своиве другари. Ако ученик 
кот не се придржуе кон ОВОЈ пропис, училишната 
зласт може од него да бара да Јз план? напр^вз-
ната штета, а ако штетата.е свесно направела, ,уч,е̂  
нтпсот к"е биде накажаи, 
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111. Поведението на учениците надвор 
од училиштето 

Чл. 23 
Надвор од училиштето учениците се држат 

примерно како што тоа прилега на школската мла 
дина и на секое место го чуваат својот углед и 
добриот глас на своето училиште, 

Учениците, ги поздравуат своите ,преподава-
тели со сметнуење капа или со лек поклон, ако 
се гологлави, а ученичките само со лек поклон. 
Учениците ги лоздравуат и другите познати луг'е, 
особено постарите. 

Чл. 24 
Учениците не смеат да играат хазардни игри 

карти, билијар и др.), да се заборчуат или помеѓу; 
себе да тргуат, 

,Чл. 25 
Учениците не смеат да се караат меѓу себе. 

Ако мег'у нив дојде до несогласие к'е гледаат да 
го отклонат на другарски начин, било сами, било 
преку организацијата на нар. младина во самото 
,училиште. Ако тоа не помогне к'е се обрнат на ди-
,ректорот или класниот раководител. За нанесена 
увреда ученикот не може сам да си прибавуе 
доволение, 

Чл. 26 
Учениците совесно ја вршат својата работа 

дома, ги учат и ги пишуат своите задачи, ги држат 
исправно своите книги, тетратки и друго' 

Чл. 27 
Учениците го чуваат и подржуат своето здра-

вје и затоа не пушат и не пијат алкохолни пијачки 
На учениците им е забрането да одат по ка-

феани, крчма и нок'ни локали., 

Чл. 28 
Училишната управа спрема местните услови 

опрсделуе вечерен час за задржуење на учениците 
по улиците и донесуе решенија за посетуење при-
редби кои што не ги дава училиштето иди орга-
низација^ на народната младина. 

Чл. 29 
Ученикот ја носи со себе ученичката книшка, 

грижливо ја чува и ја покажуе кога к'е му ја по-
бараат училишните органи или Органите на држав-
ната власт. 

Чл. 30 
Ако во станот кај што ученикот живее се по-

јави заразна болест ученикот е должен да се вед-
наш консултуе со лекарот за понатамошното не-
гово одење в училиште. 

Чл. 31 
Преп залепија направена од учениците за вре-

ме на ваканција^ или кога училиштето не работи, 
се паклжуат со отпочнуешетб на редовната работа 

IV. Правата на ученикот 

Члеп 32 
Ако ученикот смета Дека ^а Некој начин му 

г нанесена увреда или'не^р)авда во училиштето, 
тој Ќ е се обрне на ^Д^ОЂГ класен раководител Ј И 
диреќ^ор.' КОЈ ш16 к?е ја 11сггита работата и ќ е му 
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Член 33 
Ученикот може да поднесуе молби и жалби 

до повисоките просветни органи само преку уп-
равата на своето училиште,. 

Член 34 
Ученгаргге имаат појаво да се залагаат за вис 

тинската наука, да бараат разјаснуење за оддел-
ните предмети^ помош и совети во врска со свое-
то учење,. 

Член 35 
Учениците треба да ги критикуат мрзливите 

и несовесните другари и насекаде од нив да бара-
ат да ги поштуат дисциплинските правила. 

Член 36 
Во училиштето може да постоен ученичка 

организација само ако е одобрена од школската 
управа. 

Чест е за секој ученик да биде член на орга-
назацијата на Народната младина и Сојузот на 
пионерите и други позволени организации. Уче-
ничките организации можат во неработно време 
да организираат различни приредби, да свикуат 
собранија, да учествуат на собранијата, да обра-
зуат активи, дружини и кружоци, да уредуат и 
издаваат листови и часописи. 

При сето тоа треба да водат сметка за основ-
ниот задаток — учењево и дисциплината. 

Член 37 
Со одборение на директорот на школата, уче 

ничките организации на Народната младина и Пио-
нерските организации во школата можат да одр-
жуат во школските простории културно-просвет-
ни и други приредби. 

V. Награда и казна. 

Член 38 
Учениците кои што се одличуат во науката, 

кои што се истакнуат со општополезни акции в ѕ 
школата и надвор од неа и кои што и лаат при-
мерно поведение, к'е бидат пофалени и награде-
ни. При тоа к'е се земаат предвид и условите под 
кои што ученикот работи. 

Исто така може да биде пофален еден клас 
или една школа. 

Пофалби и награди можат да бидат овие: 
1. Пофалба од ,класниот раководител или ди-

ректорот. 
2. Пофалба од класниот совет со награда (уче 

кикот врши некоја почесна должност, добива на 
дар книга и сл.) или без награда. Пофалбата ја 
објавуе класниот раководител пред класот. 

3. Пофалба од преподавателскиот совет со на 
града (испрак"а1Бе во летувалиште, на море и сл.) 
или без награда, која што ја објавуе директорот 
пред учениците од1 целата школа а може и пред 
родителите, 

4. Јавна писмена пофалба од класниот или 
преподавателскиот совет што се бележи во кни-
гата и чита пред с^те ученици во школата. 

5. Пофалба на класот која што ја изречуе 
преподавателскиот совет, истата се објавуе пред 
си го ученици од школата. 
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6. Пофалба на целата школа кеја што ја из-
речете Министерството за просвета. Истата се об-
јавуе пред сите ученици од школата. 

За пофалбите од преподавателскиот совет и 
Министерството за просвета се известуат и роди-
телите или старателите. 

Член 39 
Казни со кои што учениците можат да се ва-

важуат се овие; 
1. Опомена од класниот раководител или пре-

подавател, усно изречена пред класот. 
2. Укор од класниот раководител! Таа каз-

на класниот раководител ја донесуе сам или на 
предлог од класниот совет. 

3. Укор од класниот совет. 
4. Укор од директорот. Решение за таа казна 

директорот донесуе сам или на предлог на класни 
ат или на преподавателскиот совет. 

5. Укор на преподавателскиот совет. 
в. Отстранував од школата за една учебна 

година со право да постапи во друга или да пола-
та приватен испит на крајот на годината во иста-
та школа. 

7. Исклучував за една или две години од 
школата во која што учел, без право на полага-
л е приватен испит во истата, а со право да поста 
пи во друга школа. 

8. Искључуење за една или две години од 
вредните школи под ресорот на овоа министер-
ство без право на приватен испит, 

9. Искључуење за секогаш од средните шко-
ли под ресорот на Министерството за просвета 
без право на приватен испит. 

Казните се изречуат спрема тежината на кри 
вицата без обзир на наведениот ред. 

Казните од б—10 ги изречуе преподав гтел-
скиот совет на основа иследуење и писмено сослу; 
игуење на обвинетиот ученик, а стапуат во сила 
по одобрував на Министерството за просвета. 

Учени,ците од учителските школи се накажу-
ат без право на полагање на приватен испит. 

За сите казни се известува родителите или 
старателите, а исто така и средношколската ор-
ганизација, ако ученикот е нејзин, член. Казни-
те од точка 6—10 се односуат само на ученици по 
стари од 14 години. 

Член '40 
'Ако се исклучениот ученик видно се попра-

ви и затоа има доволно докази, Министерството 
за просвета може да му ја намали, казната дои 
сосем да ја поништи, така да ученикот може од-
ново да се запише в училиштето. 

,Член 4Г ^ 
Казни се изречуат и за неизвршените изосган 

ци и тоа: за 5 неизвинети укор 0Д класниот ра-
ководител, за 10 неизвинети ^ укор од класниот! 
совет; за 15 неизвинети - укор ед Директорот; 
За 20 ^извинети — укор од пренодавателскиот 
совет, а за 25 неизвинети - отстранував по т. 6 
од овие правила. . / -; ; 

За секое неоправдано задоцнував на час се 
белжи 1 неизвинвт изостанок, 4 4 ' г 

Член 42 
Казните ги повлекуат следните оценка од 

поведение: укор од класниот раководител оценеа 
мк. добар, укор на класниот совет оценка добар, 
укор на директорот или лреподавателскиот т ^ т 
оценка лош. Влијанието на казните на оценката 
по поведение може да се ублажи, а може и со-
сем да исчезне, ако ученикот видно се поправи/ 
За тоа решуе класниот односно преподавателски-
от совет. ^ 

Казните изречени поради неизвинети изос-
танци не можат да се ублажат. 

Утврдуењето на поведението се вррш на кра 
јот на полугодието и на крајот на учебната годи-
на. 

Член 43 
Оценката по поведение не смее влијае на 

оценката по одделните предмети, 

Член 44 
Училишните свидетелства^ ученичките кни-

шки и други документи се јавни документи и за 
секое нивно фалсификував ученикот строго се 
накажуе. 

Член '45 
Со објавувавте на овие правила престануат 

да важат до сега издадените од овоа Министерство 
дисциплински правила. 

Член 46 
Овие дисциплински правила стапуат во сила 

со денот на нивното објавував во Службениот 
весник" на НРМ. 

Бр, 2202 - 14 јули 1947 год. 

Министер за просвета, 
Киро X. Василев с. р. 
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' Врз основа, член 52 ОД ЗЈ9002Г.ЗГ з^ даноците И ЧЛ. 1Ѓ П 
12 од Уредбата ш данок ал пролет; ш производи се п о -
следното 

Напатствие 
ЗА ПОСТАПОНОТ ПРИ НАПЛАТУЕЊЕТО И КОНТРОЛАТА 
НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ НА РАКИЈА И 
ВИНО ПО Т. БР. 702 И 704 ОД А ТАРИФАТА ЗА ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

да моѕјо да.ев заведе ед но о-брабен Начин на нашиен 
рата и контролата т данокот на пр)жет ш производи иа 
ракија и вино спремл прописите т Уредбата за. д-анокот на' 
Премет ал производи и А. Тарифа ѕа, дански, ва промет ВИ 
Производи прпменуе.јк'и прошгс-цте од аа-белспшпте к ш Тг 

Бр, 702 и 701 ед А Тарифи Мгшистерството на Финансиите 
т Народи) Г^лублп:;а Македонија Дз-ва следното: ,' 

Ѕ) Што се с м е т одводно што е товж ракија е асне^ 
то во точ. 1—5 од зз-беле-шлата к ж Тарифен Бр, 702^ а што 
со шета видо е изјаснето во 'ѓоч' 1 - 6 од еа-белепгаати 
ион ТЦшфед Бр. 70! од А ^ ^ т а ќ . При утврдуењего вгго 
е ракија и што е виќо кУ е^па^енупгѓ схћќв прописи, тасџ 
рада тоа е нужпо истите да се проучи и научат о д с т р ^ 
На ш Фица.нсовите, едреници, с, - ^ 

а) П^^вјодит^т.^ ,јгд,̂ вицо, ;рД!кф ^е сметат ш 
вшив о^иронили и истите се должна д снопот па, промет 
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рротводх Д) го штвт веднаш по завршеното производ, 
ство, по определените стопи и тла: на еден хектолитд-родц 
степен чест алкохол 80 данри по Тарифен Бр. 702 и жХ 
аден литар вино по стопите нкешлени во грофа Ѕ на Т. Бр. 
704. Од тоа ое драка исклучени е односно производители-
те -^ Зендели)!! кош П1Уошведуат ракија и вдого само од 
сопствените суровини од сопствена земја, (сопствени овош-
ни балгтн и јво6Ј1з)1 а не се заниммзт со трговија на алко-
холни пиј лоци̂  спрема точ. 7 од Забелешка.та кол Тарифен! 
Бр. 702 и точ, 8 од 3 белешка.та коп Т. Бр-ој 704 од А Т-Ѕч 
рифа, не се сметат за д и чии обврзалли и не се должпи да 
па платат джкот на промет па преш вади. Д'полкот 1га 
вгкво про-изводство го пл1к'ат купените. Куодите или дру-
гите лица односно прием те л и макар тго танков основ н̂  Ра-
кија И Р.ИНО ОД производители — земјоделци се сметаат ВЉ 

даночни обврзници и т.ие с-е должни д: Јз пријават на Фи-
игнсовиот ото е ̂ кг пената ракија и' вино и нл истата бед-
ини дI платат оди синот даноз ич пролет на. прлпзтеоди ѕ^ 
купеното количество по односните даночни спетим 

3) Производителите - земјоделци кит не се 3? лигмент 
со трговија. да алиме лп и пијалоци на едро ил.и Древно ни-
ту се з нишаат со преработеле на гд̂ ихмши пијалоци ед 
должни своето пр^изводство на вино да по пријават на 
н неговиот отсе.к т ј х пи̂  д,о 20 ноември. Сегаф пр^жжба 
или на други основ ддтгн.е на други лица се при) еуе во 
моментот аз иродшб^та К.ОЈМ се пл чс.'з и данокот на премет, . 

Околиските — гр дебито наредни одбори - Фин ној ви 
отсеци се должни секоја година д) 20 септември со наемен 
ј ѕен позив да ги помада? прсиав?жители!е - земјоделци 
да приј..а.т своето производство на зино (образец бр, -
Јавниот позив да се објави на с б-ич ен н чин и преку ме-
сните народни одбори. Пријавите о% поднесат па Финшсо-
ВПКЈТ отсек при околискиот — грдекигт н роден одбор и прв 
ку местн:к)т народен одГ,ор. Меетннот избоден одбор при-
мените пр-ијави ги зазедуе во одделен список п п тие ров-а 
да ли сите производители не вино го нриј пиле точното 
количество на произведеното вино и примените пријави, со 
списокот к еве пту з л ми I е гг белешки ги ДА-н' 'иге ти надлеж-
ниот Финансов отсек. . " 

Фин1 ликовите отсели и л околиските. гр де ите, реонс.ки-
те народни одбор се д л ати да водат евиденција — к.ни-

га за примените пријави НА пронајденово ЈЅННО и прода-
дената ракија од про извод нте лиле - земјоделци т и не 
се запишат го продажба на алкохолни пијалоци Оваа еви-9 

денцвдг - книга се води оделно з^ сет ј местен нероден 
одб,хр, индивидуално аа огкој производител по образец . 
кој содржи: реде-п број; пре,зиме -и име ц̂  производител^ 
местг" улиц' и број 'Кшде живее производителот; количина 
на пријавеното вино в̂  литриЈ к, личина да пријавената 
продадените ржијн во хиктолит (роки степени количината 
на најденото винп тг кирија при п^п р овената провери од 
страна те? држените о рингов количини на предадената ба-
кији. и виш, презиме и име на купецот на ракија% впио^ 
то забелешка. Оаза евиденција ќе ѕлужж ел ко,нтрола на 
прота водителите за произведената ракија и ВИНО" И 

продаденото кгличеетвг^ мгишуеКи во иста-та во огчелнД 
ррн(Јм сок.' 'ј-а продажба ита режија и вино и то-1: К л и з н а -
та при) (вен-1 на Фишно чзЧвот отсега од страна на купеното 
како и колин нета којч 'Фшгшсовите скршни к'е ј,а. устада-
в-ат оо преглед на кн,игите, од дадените пропратница од 
гтрзид на местните шцмдак одбира. Треб! да се води 
сметки, да колитанста н-а п р о д а д е т е вино и р-шија не ја 
надеине при);.венагга ќоличит^в Ачо тоа се случи требч. да 
се спроведе иадедуеше а М се п р е т е к бгнќцѕи за дсал-. 

иа иефвдаао,сг т нрошгсиг^ од Законот за д̂ мноците Ш 
Уредбата аа дашисиаот на промет на производи' 

Фин:(ноо1зите отсецн на омо-лис.ките? гр-адтше одаоонвј 
реоиогјпте н:гродни одбора преку Фиишопшта орпни Е 
медните народни одб1рд треба, да га ирсвер̂ в,ат поднесе̂  
пит е приЈ-ши за прошводството и нродкжбите на вино ѕ 
ракија прѕ спие д^но^пи обврзниц-а: одшзсно пр-о изв-ода̂  
телтѕ - земјоделци^ з,а кјо.н се з^аже да нма̂ т поголем! 
производство! Д1 пргджт рѕж-ијд Н ВИНО и За КОИ И МИ 
ст м или со нрове̂ тс,а од стргнг на држените Ш 
установено дека тие' ггроиз во-дители зендел ца, ажр'иле 
своето нрошводстно̂  т т и ПРИ тие НРС̂ ВЈжители -ч 
зелг,рделци ири К-о-н нрнјшенагт количини, на гошо не од^ 
р тпра ц-а нг.бр'нпте суроишги (озоштиј^ грејте ћ атттчно), 
с преоѓа пс',нрпг;тт'н̂ г.а нл оѕнапттгге бгштн и Јгојза т 
одаолен преш водите л. 

4) Про изв-одите лтп д — земј̂ зделтгн. кои ѕгсл? сте соп-
ствено вино и Р произведени од со-пственн суро-ви-ни 
дзбпенп (ед сопствен-а з̂ мЈа или зеке.н% земји под кириЈа 
до колку зем,ји те сами Ја обработат, к̂ кки и и "чтзЈПгчзр-ите. 
на н-133р за нродаЂ^е се должни со себе д,а нос̂ т ггр ̂ ггр ат-, 

К10-Ја се Жш од надлежниот местен народен одбор, 
-Во пропраттшцаФа треба да биде назначено: през името ̂  

мето Ћ 'местто каде живее производителот̂  количината ни 
штото-.рз,ки^та к-ја се носи н-а и со н̂ знпчение деан 
виното, ревијата е сопствен проилпАД т то̂  лике и да да̂  
итот Н1 промет на .производи ве е платен' Овие тгротгр̂ т̂  
ницгг се по д^г Унггк 'т се дл̂ ^ нз пр^ 
нзводителот, л Дупли-̂ тот сстанув во мСстниот н^^ден од-
бор. Пропрмтнпците се печат-ат од АГгтниетеретвото т Фитг-
анеинте т ФНРЈ по образецот броЈ 47 н. ов-зл ттрогг̂ тни-
цз, а'фнн-чнсовите отссцн г̂ е ги б ^ т дп им се достава? 
од олг.а министерство, и петите ги р ас породат — дссгн!ву;1Т 
Н1 местпите народни -сабри, Пропр тниците се ггрод̂ ват п^ 
це^ппа 1 д идар в Финоно овите отсеци се долж.пе з-а при-
мените и дост-веннте проиграггнитш на месгните троджЕ 
одбора водат евиденции односно точна сдгетпц, а\ нив' 
ниот број' Дадената ср^нратнпца од страна на местиаот 
народен одбор, пр 'пзводнтелот може само еди ти д.1 уноч 
требив До ш\1.кј произв-одителот делат количник вч-н-о 
р кија назначен!, ЈВО про(Тф2тниц^та не ји пролЈ̂ де е должен 
за тел да го извести -м̂ сгшгст народен, одбор и д-а Ш Ја 
вр ти пропргтницатг. Мествпгв нлродпи олб рн се Дшжни 
д,г водат кииг--евиденција за дадените пропп^тттртцч и дг 

дгвлт ни. преглед н'з Фишнсовите о̂ рг-нн кога к'е барате 
Сван евилеицијз треб; да оо-др̂ ггп: реден бр̂- Ј презиме и 
на 13--дотелот место, улиц̂  и број каде живее, 
к-г дав^ието да пропратница количина н-1 виното -
киј"Јтл која се носи на п а:р за продлвање дота нз 
куп,ето ш пропрзтницата: кол ич п ната на вр'топ ото непро" 
дадено вино - ракија забелешка̂  

Производителот е должел по враќањето од пазар уши 
т на про1пратнЛч;0та д̂  го врати К1 местињот нф^дек 

одблр. а а,ко производителот не е продаде сета количина 
ВИНО — р-Ј?КЛЈЗ, з̂на-чежл во пропрлтннцзтѕ е должев ири 
вршењето да ^еме потврда на с а и т ггронратницг зз ко^ 
личина та кг ЈА е продач^ односно количината каисо̂  
не продадеше Ја в рак'а до̂ га̂  Овие потврди гѕг дгв^ 
градските трош ари ноќ а: стшнцн, а до ш ^ У ВЖВЈГ немЅ 
надлежните фингноови органи и органите нг местните н ^ 
родил ' одбори. Службетгннте н^ месните па^дни од^^ри 
кои п д^вѕт прѕопратниците^ тре^н д-1 обрнат особено вни-
мание д д, ги дз(ВЃ?Т само на сине лиц^, кои иггт сопствено 
нротаводство вино - ХУ̂КИЈИ ОД сопствена ЗЕМЈА ш Џ не' С̂  



ЏЖЖШМ ЈЈГОВВЈа Ш ЈЈШНКШШ ЈШЈадОЦв̂  ИШЅу 8!а 
е̂цј̂ ЈБИлно давиме ра пропратница носат лично полна 

1Чиворвост, -Органиве ^ ,Службеницѕте на фишнсовите отсе-
ли ,Св должн-и почесто да вршат контрода при местата! 
Народни одбери во поглед вл правилното дтње на про. 
јррзткнцитб и да обрнат особено внимание на служ,бени-
ците при месените народни одбору да дават пропратните 

т -Јиц'1, ЈБО^ продажба сопствени производи 
Јод сопствена вемја, вино и ршиЈа и т0ва. сами да го кен-, 
вгрголират на самото место 

Производителите - ввмЈоделците не плакат д^нох ш 
промет на про иза оди ни своите основни про изведенка од-
носно на. виното и р а к а т а на онаа количина ќеф е употре-
бат за дош или обработував де вената (биди т о ч т 8 
Белешката кон Тарифен број 702 и точ, 9 забелешка кон 
Шарифед број 704 од А Тарифата), 

5) Останалите производители на вино и ракија, БОИ се 
јв3,н'шѕаазт со продажба или преработуеље на а л по хо.т ич лија 
погоди ца едро или дребно или произведуат випо и од купени 
(Суровини се должни да пријават своето пр-оизвод ега о на 
Јадно на Фии^исовиот отсек при о^лискгоот - гр-здс1сиотЈ 

реонскиов в:-роден одбор најдолна др 20 ноември и веднаш 
ра го дфтзт односниот да-нок на промет ни производи 
Ќ0 колку виното не го внесуат во динста) сме етиш те. Ис-
тите производители на ракија се должни да пријдат про-, 
Изводуењеио да ракијар и производство можат Да. го врхшт 

" само под контрола, н(з фитшсоште органи — службениците/ 
брканата се поднесев на 24 чиса преди почнуељето да се 
т р н ракија. Пријавата се иоднеоуе во два примерка и во 
летата треба да се вардени точен час на почнуењето ца ра. 
ботата, тт и количината на сур-вините од нон к'е се вори 
ракија Еден потврден примерок од пријавата се враќаа на 
Шиогизвгсдител/от (а вториот се вчдржуе за контрола КазС 
Ките во кои -се вари ракија н а овие производители се држат 
^печатени. Точно во определената дат-а и чао во прилага 
ца производителот ггестниот народен одбор -односно Фпнаи. 
Новиот службеник по уста,новуење вдг^воЛкта ш петиот 
Ш% кранот на кои к'6 се.парат примените штериј-Јдт̂  го 
Јотпечатуе, проверам кгагичинвта и видот на члатвријалнте 
и л одводу е варењето им, 

После овршуењето на варењето Шо не е поднесен^ но-
ва нисмет ПР-НЈЈВД аа ново ^-рење на р̂ кп.Ја се 
ЈВапечатуе" 

Време трајан,сто на верењет,о да пријавените материја-
ли го одред е лу е Фиданцо внот отсек односно мести пот ш , 
роден одбор во зависност од видот, количината, и Учество 
Ко на пријавените гтериѓлн за варење, како и од капаци. 
ЈГе-тот на кранот 'кои се оггределуе од стручна комисија, 

- 'Од материјалите за варена на рабија се пример деша 
рд варењето на 100 л итра р ш ј од јаболки, круши, дешка 
Ље добива ђ хектолипз1рсш! степени рабија; ЈОД 100 липа-
ло мише исцедено од шират и виното 6 хегош! тареви сте-
пени равила; од 10ћ литрг други сливи каша од секакви дру 
Ги плодови и од вино на кал 7 хектолитлрскн степени раки-
да; ОД 1об дато а вино нр^дн^дачеио ѕа вареше н-а ракија 
10 хектолита.рс!ќн степени роодја Покрај оеоа потребно е 
јда се утврди количината Ш, произведениот алкохол во ра-
бија ро мерење на; ^личинмта, и јачината и преснетгна во 
Ѕе^толи^рски степени' За производство ма ракија финан. 
розите отседи к'е водат одделна евиденција. По извршено-
во нрсжводспво на ракија производителите се должни нед. 
лзта да го платат даиои-от не проѕмет1 до кеш/ шасијата не 
Ја внееуат во даночно ои^.тиште^ 
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е) На производителите на виш и ржи ја ш и пр изве^ 
дуат вино н ракија н од сопствени сур)вини од сопствена 
ремј^ Фин^исовате отсеца одобрзвЈт а! нивно Дммшна упо^ 
требуење без д^ се плати дато:; на прЈ^ет кало следуе: 

Вакијз, за секој план од домакинството на в о з р ^ н^д 
15 години ПЈ 5 хе.кголнтзрски степени годишно, но вкупно 
количината да не н^дминуе 50 хектолитарски степени то^ 
дишно: ^ . 

б) Вино 31 секој член од домакинството на возраст над 
15 г-о-дини и това: 

до 4 чл̂ но. нл дом^инавс н̂ Д 15 години 300 литра год̂  
од 4 до 8 члена на дом жан ство нлд 15 год. 500 лиг. год-
ина 8 до 10 член-а на домаќин, н̂ д 15 год. 600 литри го, 
10 члена нг„ дау^-кпнство жчд 15 т д . ѕоо литри годишно4 

ИсмтЛ) количина може да се одобри и т производите̂  
лита на вид) и р: кија од со пет зени суровини од сопствена 
земј! кои не се земјоделц,и' 

Одобрената, лоличиаа викови ра,кија а! домашна 
сужгцпји требж да се чуоз во одделни простории од тие кон 
слутгт за остзизлото производство. 

Фин'нас в-ите отсечи овжо одобренија ги д ^ а таа. основ! 
поднесените приј ви за производството ОД страна, на про̂ . 
пзводителите. и ЗА НИВ ВОДЈТ ,одделна евиденција. При дд. 
вимето т овие одобрени^ да се води строго сметаа да ли 
ракијата се произведуе од суровини од сопствена земја ис-
то тд!аа и за вишото, 

Евиденцијата за даденото одобрение к'е се влди т след 
ките сведени^: редни број? дата, број на одобрението, пре-
вихме, име и место каде живее производителот^ број на чле 
новите нг домакинството над 15 год. количина тз. пријава 
ниот производ - вино е режија, К1)личшгг на виното и 
Јк^ата која е од брена зв домашна консумација \ 

Св обрнуд внимание, дека ошие одобрениЈа прошводите 
лнте мож^т ДЈ. ГИ б)рат за вико ниЈд?оцнг до 20 н-еа^рн Шк 
то времен о со поднесуењето на пријавата з^ преведената 
количина вино, а за рпги^ в е , т ш т извршен^ проМ-. 
ВОДСТВО НД рзѕпиј!. 

в) Лоззрс-лЈгге а впи оските кооперант! кон се собрани 
производители и истите од суровините од сопствените зем-
ји проиазедуат вино, како. и кои се дата р̂ 1бот и обоите 
препила ги соо̂ р̂ оиле со Основниот ажон за но оне д0 дните 
П Уредбата за начинот АЛ О С К И Т Е на КЃЈОТГ^РЗДИИ, нивнттте 
правила и уписот т кооле^тивниот регистар (Службен 
весник на. НРМ бр. 9/47). 

ое должни да прирв-т вкупн-ото производство на вило' 
своите К)Ооперлтори д? 25 нземврн Избите на оние к^отте^ 
рацин вз местото н;, процззрдотвото се смета гоѕј^о дано^ 
чин сместишта за кои се ослободена плаќање на такев, 
Но со продавниците на овие кош ера Д ни надвор од местото 
на произво1дството к'е се пЈостацн ка,ко со произшдителнте 
ши се, нишаат со продажба или преработка на. алмзхолни 
пи^лоди на. едро или дребто кои се споменати во точг П 
забелешката ко-н Тарифен број 704 од А Тарифата. Членови 
г̂е вл кооперацијата за допадне врцсу^аццја м?ожат ду р 

добијат без дшгок на промет онаа количина вана, ^ 
Ја за ова̂ а дел им, припаѓа по Прашил̂ па на кооисрчдиј^тв^ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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7) Опрема став да од Забелешката кон Т. бр. 704 о-д А' 
Тарифа на третите нзменекиЈа и дополненија ш приврзе 
нате. Тарифа за данокот да промет на производи (Службен 
лист ФНРЈ бр. 63 од 29 VII 947 год.) производителите ни 
вино од сопствени суровини кои не се земјоделци данокот 
го шгаа̂ ат при износот т виното од и рош води тел и 1 тз ка-
ба по-ради то^ и за о вее производители кадриот објавен уењ-а. 
до во тим, 3 и 4 ш оша надтстане и по истите к'е се по-
Стаагуе. Истите за составена консумација без да го платат 
Данокот да промет м ^ т т да ја изнесам 'Количината на вино 
која е пропишеа во ст, 11 од овие забелешки односно по 
Тон, б под б) од оваа Ндатствие, , 

8) Прием ат ел на вино и Ракија Мсжзр па каков основ од 
производителот е должен да пријави на Финансова^ от-
сек количината и веднаш да плети данок на про-мет ш 
вметка број 8.800.020 при Народната 6 ика централа а̂  Ш -
родна Република Македонија до назначи количината на ви-
ното и раки)ади и износот ни данокот на промет оддели'') за 
вано, одделно 31 рабија. Ако виното — р-ши):та ед прСво-
зуе на колецот, кој се исак) ѓ а надвор од реонот на Финан-
ос виот отсек, к'е достави на надлежниот Финансов отсек за 
купецот известие за пренесела количина видо - ракија 
Ш. кој(а е платен данок ЕЗ промет за ваиишуеше во регис-
,тарот за набавените и потрошените алкохолни пијалоци. 
Во случај да се вупецот тивоѓв во реонот на ФинПнсовиот 
Отсек истиот е должен при контролата, да се увери да лн 

-купената количина е пишана во регистарот. 
4 За секоја количина виш во промет пад 10 литри и ра. 

ки)а, во промет над 5 лптри треба да се но-си потврда за 
Платен да-нок ни промет на производи или пропратница да 
е сопствен производ од сопствена земјак 

,Лице при кого се најде во промет вино или рација без 
бано документи к'е се казни по член 21 од Уредбата за да-
нокот до п,ромет ца производи, 

0) Опрема чл. 20 од Уредбата до данокот на промет фн^ 
наиоовите отсеци вљ околиските градски — реонските н^и 
родни одбори преку своите орга-ни и службеници Ја враќаа, 
редовната контрола ед плвк^шето на данокот на промет 
на производи и против? неуредните производители - да^ 
нотни (хберзници применат прописите за даночните пере. 
довгаости по чло 21 до 28 од Уредбата за данокот на промет 
на. производи. 

10) На производителите — земјоделци и тие лица кое 
произведеа? вино и ракија од сопствените суровини од сини 
стегнати земји е дозволено др продан ат вино и раки ја во 
количина над 5 литра. ракија и 10 литра вино, 

1) Дрвениот на прккмет и производи на вино и ракија 
со на банковна с/ка број 8-800.020 при Народната 
банка Централа да Народна Република Македонија, 

Особено вшгманио треба да се обрне на изварѓ вин,ето .. 
ни галија од расни плодови, те со честа контрола осигура' 
пр^виугнмта приЈбда и плаќаше на данокот па промет 
на про изводи ш произведената ракија водејќи смету 
ка да к о т а т а бидат под постојанен ќонтрол на Финансиине 
те срамни к имотните н3 родан одбери. 

Предното Напатствие да се проучи од страда на сите ар 
гани и службеници ш Финана: вите отсециЈ со истото ДО 
се запознаат матните народни одбори за неговото правил-
но и точно исполнение во рамките вл прописите од Ур^бата 
за д ш т па промет на производи, ва де се овчј вид данок 
на виното и ракијата днг^литуе во долгиот му износ од 
сите даночни обврзница односно да не се дозволи сокрива-
ње и ненлЈак'ањС на данокот па одделни лип?^ 

Смрт да фашизмЈпт - слобода на народот? 

Бр. 24161 — 15 VIII 1947 ГОД., Скопје 

Министер не Финансиите, 
Д- Џамбаз с. р, 
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