
СМРТ м * Ф м н м а м г у г Г* Г! ЛП* НАРОДОТ! ПОШТДРИНАТА 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. 10 Скопје, /12 април 1946 Год. Н 

Службен весник на Народна Република Македонка 
излегуе повремено. Ракописите се прашаат на одре 
са: Одделение за печат — отсек службен весник, на 

Н Р. М - Скопје. Ракописите не се в р а т а т 

Цена 5 динари од табак Претплата за 6 месеци 135 
динари за една година 250 динари. Огласите се прле 
мат но тарифата објавена во Службен весник на 

Н. Р. М. бр. 7/46. Чековна сметка бр. 83109 

У К А З 

ЗА СВИКУЕЊЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА 
НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Президиумот на Народното Собрание на Народ-
ната Република Македонија на основ чл. чл. 1 и 2 
од Правилникот на работа га иа Народното Собрание 
и по предлог на Претседателството на Владата на 
Народната Рспублнка Македониај реши: 

Народното Собрание на Народната Република 
Македонија да се свика на редовно заседание на ден 
15 април 1946 година. 

Бр. 250 
Скопје, 2 април 1946 год. 

ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, 
Д-р Борис Спиров, е. р. 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Д-р Димитар Несторов, е. р. 
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Во врска со Решението бр. 15 за м а р ш и р а њ е це 
4(ата на јагнешкото месо, Земскиот уред за цени го 
донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

Чл. 1 

Се одменуе Решеното бр. 15 на Земскиот уред 
за цеви и се максимира цената на јагнешкото месо 
до втора наредба во продажба на дребно по след-
ниот начин: 

1) Во Скопје за 1 кгр. дин. 40,— 
2) Во другите градови за 1 кгр. дин. 36,—« 

Чл. 2 

Народните одбори се з а д о л ж а т да овоа Реше-
ње го спроведат во дело. 

Чл. 3 

Ово® Решење влегуе во сила од денот на об)л~ 
вуе»мѕго му во „Службен весник на НР Македо-
није". 

Земскиот уред за цени 
Директор, 

Д. Саботка. е. о. 
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Во врска со Решението за максимирање цената 
на млечните произведенија кој се продават на паза . 
рот изван маидрите Земскиот уред з а цени го дава 
следното 

САОПШТЕННИЕ 

Определената цена за овчката (кравја) маст ве 
Решението бр. 18 се однесуе за нетопената маст. Т е 
пената маст ке се продава на дребно дин. 100 'за 1 
кгр. а во другите градов до дин. 00 за 1 кгр. 

С. Ф. — С Н, 
Земскиот уред за цени 

Директор. 
Д, Саботков е. р. 
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Во врска со Решението бр. 17 за максимирање 
цената на пресно варено и кисело млеко, Земскиот 
уред за цени го дава следното 

САОПШТЕННИЕ 

Ставката „III Кисело млеко" од чл. 1 од Решени« 
то бр. \ 1 се одменуе и треба да гласи: 

II/. Кисело млеко 
1) Во Скопје за 1 кгр. 
2) Во другите градов«'за 1 кгр. 

дин. 16,-*» 
дин. 14,-* 

С Ф. С Н, 
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Земскиот уред за цени 
Директор, 

Д. Саботко, е. р. 

Министерство на Народно Здравје 
Демократска Фед еда л на Македонија 

Скопје 
бр. 1898/30 III 1946 г. 

За по правилното спроведуење на аптекарска^ 
такса која се донесуе на предлог на С гадната ко-
мисија за утврдуење на цените на лековите од Пред 
седателот на Комитетот за заштита на народното 
здравје, донесуам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

1) Секое решение на Претседателот на Комите-
тот за заштита на Народното здравје кое е издаде« 
но на предлог на Сталната комисија за утврдував и * 
цените на лековите има полна законска снага & џЛ 
територијата на Народна Републике Македонија* 
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2) Со донесуенето на Решението на Председа-
телот на Ко\нтетот за заштита на Народното 
здравје бр. 1261 од 26 II 1946 год-, наштампано во иа 
пената и додатокот па таксама медикаменторум коа 
стапуе на снага од 15->11 т. г , се одмеиуе мое«) при 
времено Решение бр. 415 од 21-1-1946 год. понесе-
но за аптекарската работа и посудите и престануе 
да има законска снага на териториата на Народна 
Република Македонка. 

3) Државниите и масните аптеки на територија 
на Народна Рекублика Македонија има да ги прода 
взат лековите само по цените кои се наштампани 
во таксата медикаменгорум и таксата за специјали-
тети како и нивните измененија и додатоци. 

Не се позволуат никакви изменет*^ на це-
ните на лековите од страна на аптекарите извршени 
на основ на добиените фактури за купените лекови. 

БР. 1898 30-11И946 г. 
Министерот 

на народното здрав/е 
Д-р Попадич, е. р. 
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Министерот на трговијата и снабдуењето на Н. 
Р М. донесова следната 

ОДЛУКА 

за дополнение на чл, 1 од Правилникот з а исплатите 
од нзоавнителннот фонд за жито издаден на 17 X 45 
година под бр. 6403; 

Чл. 1 За изравнен>е на цената на царевоно и шие 
лично брашно сомлено во мелнииите и,) Македонија 
Од царевка и пшеница подучена ол В пводина, пре-
возните трошкови од растоварната га 0а до околис-
киот центар на распрелелението еп исплатува? ол ка 
сата на „Изравнителниот фонд зл жито" 

Чл. 2. Исплатата на превозните трошкови по пред 
ходниот член се олнесуват и за он-*Ја количества 
брашно царевично и пшенично кои се испратени за 
поједини одбори и кои трошкови не се укалкулирзни 
во цената на брашното 

. Чл. 3 Ова ја Одлука влегуе во сила от денот ч а 
небото објавуење. 

Бр. 6492 од 21 III 946 год. 

Министерот на трговијата и снабдуењето 
Тоде Ношпал е. р. 
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На основата на Уредбата за одредував и коцтро 
ла на цените, а во согласив со Комисијата со политика 
со цените и надниците, Сојузниот уред за цени го до 
несуе следното 

НАПАТСТВИЕ ЗА ОДРЕДУЕЊЕ НА ЦЕНИ ВО 
ТРГОВИЈАТА НА ЕДРО И ДРЕВНО 

Продажните цени во трговијата на едро и на 
древно се определуат на основание: 

I. На куповната пена; 
П Пропиените проценти бруто печалба; и 
III, Ефективните проценти бруто печалби 
IV. Ефективните набавки трошкови. 

I. КУПОВНА ЦЕНА 

Куповната цена се состоји ОД" 
а) пената франко склад на ..родавачот или фран-

ко утовар во вагон односно саобраћати'«™ средство 
•о местото на продавецот и това према неговиот на-
ђин; 

б) јавните дажбини који н е п и с а н о а теретан 
стоката при вејното пуштање во промет и који голе« 
мопродавецот ги плакја при превзимѕњел о н а стоката 
од производителите 

Квалитативната ознака на продадената стока,1 

треба јасно да бидат специфицирани во пачунот на 
продавачот. Исто так I рачунот треб** да с л о ж и » 
клоузула на местото на испоруката стоката, на 
чии терет спагја амбалажата евентуалните трошкови 
за провозот и подвозот на стоката и в п а ѓ а њ е на ам 
балажот, дали стоката е продавача бруто за нето или 
нето. како и начинот за плаќањето на испоручечата 
стока. Јавните дажбини који непосредно е терета? 
стоката при нежното продавање требе да бидат поста; 
вени во рачунот како додатни ставки на продажната 
цена. 

Овој рачун требе да биде снабден со клаузулата 
за цената т е. на него требе да биле назначен боо« 
}от и датумот на решението со кое цената е одобрена 
односно бројот и датумот под кое е заведена прија* 
авта за цената како, и називот на установата к>ја 
е одобрила цената односно во која е пријавата заве* 
дена. Во колку продажната цена се осчовуе на од-
редбите на некоје општо решение како и „Службен 
лист" — „Службени саопштенија' на Сојузниот уред 
за цени во који решението е публикован« 

Рачунот требе да биде оригинален н да ти содр* 
жи сите елементи за да биде исправен. Поради това 
истиот требе да биде потпишан од лице ополномоште 
но за потпишуење, и това под текстот и целиот содр 
жај, а не само подавизата за прашање на стоката* 
При испоручуење на стока на филијалите централите 
Се должни да им издаваат рачуни 

Од клаузулата за цените требе секл пат јасно да 
се види дали е во прашање производитеилска голе 
мопродажна или малопродажна цена. 

II. ПРОЦЕНТ БРУТО ПЕЧАЛБА 
Трговските претпријатија ти подмируат сите трош 

кови који не влегаат во предвидените ефективни на-
бавци трошкови од пропеаниот процут на бруто! 
печалба. Ве процентот на бруто печалба влага: Режи 
јата, порезот по пријавата и останалите ^авни лажби 
ни који не е теретат непотребно стоката (кусо) кало, 
растур) општиот ризик на претпр^атие-го, ликфи на 
сопствените позајемни средства и нето печалба. 

Пролисанитс процент на бруто печалба во трго 
вијати на едро и на дробно се зарачунат од куповната 
цена па стоката и од јавните дажбичи коти непосоед 
но ја теретат стоката при нејното куиуење На така 
добиените цени се додаваат: а) ефективните набавки 
трошкови и б) јавните дажбини који настануат во 
моментот на продажбата на стоката, а који непосреД 
но ја теретат. 

Во колку трговците на дребно .ја ндбавуат сто* 
ката непосредно од производителите, продажните це« 
ни но може па се одржат и процентот на бруто пе 
челба во трговија на едро, но затова пак ке се унесат 
сите ставки који ефективно влагат во набавните трош 
кови Во тој с т у а ј на куповната цена ке се зарачуна 
само процентот на бруто печалба во трговија на мало 
а не и процентот на бруто печалба во трговија на 
едро. 

Во колко големоцродавците продаваат стока на 
дребно. они можат да зарачунат на куповната нена 
само процентот бруто печалба во трговија на древно, 
а не и процентот б- > печалба на трговија на едо®* 

Во прометот на стоката од производителот до по 
трошачот се дозволуе участие го нај много на, два по* 
средника: трговеч на едро и трговец на дрвено Но* 
ако се појават изузетно два големопроцавца односно 
два малопродавца за една иста стока, они можат секој; 
за себе да го заоачунаат пропеаниот процент на! 
бруто печалба туку определениот процент на пе* 
чалбата ке го поделат по метју себе по клучот коЈ 
они сами ке го угорорат; во тот случај набавките троп? 
кови има да се сведат на минимум. 

Трговските п р е т п л а т н а се должни да избегнат 
продажбата на една иста стока и исти квалитет џШ 
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различни цени. Во колку такви сл уча« се поЈНвулт 
дретпри јатата се должни, без обзир да ли се ра-
боги за НОВЈ набавена или порано набавена парти-
ја — стока, да: 

1) На најскапата партија на е ѓока да го наба-
ват највисокиот процеп бруто печалба прописа« за 
(таја етика, до 50*/»; 

2) Ако со овса не се постигне изедначувавте на 
ћа цената по извршеното намалуење на процентот 
на бруто печалба во смиол на пр^иното, ца ја утвр-
дат редната цена за едната и другата партија од 
стоката земајќи во обзир количествата на партиите 
који сс наво1 јат во складот. 

При утврдуењето на средната цена претприа-
тната не наведат во пријавата кај установиле над-
лежни за одредување на цени какви количини има 
од еаната и другата партија на стоките како и 
првобитните куповни цени на стокиве Овије наво-
ди таеб•> 1а бидат прилепени со документи. 

с о цел да се изедначи цената во прометот, ор-
ганите који се надлежни за одредуењето и контро-
лата на цените, можат да наредат на прет пријатн-
ата ко.и пролазат нега ст>.~а П" поголеми цени од 
гоон*1е лоедпријатнја во истото место, дд го нама-
лат процентот на бруто печалба, прописан за таа 
стока ло 50% од целиот износ на процентот на бру-
јао печалба, во таа работа органите ко.и се надлежни 
за одрсдуењего и контрлата на цените ко истапат 
По ладените напатствија. 

Арс1 пријатната који про лакат стока на кредит 
џа 3 месеца можат на продажните иенч утврдени 
во смисол на овоа Напатствие да зарачунат допа-
ѓ а на. многу до 1/4 од годишната есконтна стопа 
ва Инлустрнјската банка на Ју|Ослаѕија А. Д . А во 
Смисол на решението за обрачунуење додатокот на 
вечито кај продажбата на стоката на кредит („Служ 
јб*чи '•-општенија Сојузни уред за цени" бр. 8 од 
22-11-1Г'6 година.) Претпријатиата који го плакјат 
јово" додаток не можат да го зарачунат во навод" 
нито -""ОтцкОвИ. 

2 ) колку производителот врши продажба на 
гопе лепите произведенија на дребно, процентот од 
бруто печалба ке се определи ве смисалрт на од-
редбите ОЈ Општите напатствија за калкулација во 
повредните предпријатиа бр. 31569 од 8 октомври 
1945 година („Службен лист бр. 87") од 9 ноември 
19^" *-7ина. 

Овоа определував на процентот од бруто пе-
чалба на производителите го вршат во секи компе-
Гант случај Земскиот уред з а цени и о д нив онОл-
ноцоштени органи за одредуење на цени. Од овоа 
Се н^узимаат занаетчиските заведенија који ја про-
д а з - г стоката од сопственото производство и за нив 
ке се одредуват цени во смисол на з а л а д е н а т а 
за-.-р-пуење за занаетчиски услуги и произ-
води бр 7867 од 18 декември 1945 г а д н а („Служ-
бени саопштенија на Савезниот Уред за цени бр. б 
»д 21 декември 1945 година"). 

Како луксузна стока во смисол на овоа Напат-
ствие ке се смета опаја стока на која е плакја по-
рез на луксуз. 

Процентите бруто пеечалба во трговијата на ед 
ро и на древно може д а бидат најмногу: 

ВО ПРОДАЖБА 

на едро на древно 

12) Живина заклана и оштетена, дивеч 8 ЈР 
13) Вино. ракија и дестиллати: према реше 

нието за регулирање цените на виното* 
винскиот дестилат и ракиЈага реколта 1945 
и от порамни години („Служб. саопш. 
бр. 3 о д 18 јануари 1946 година"). 

14) Ликер, рум, шампањ ита. 15 25 
15) Бира 5 15 
16) Мраз — 20 
17) Оцет и шпирјтус 6 12 
18) Безалкохолни иапитки 15 25 
19) Минерални води и сода 16 25 
20) Сточна храна 8 16 
21) Колонијална стока и зачини 7 15 
22) Текстилни произведенава 6 12 
23) Бисквити 8 18 
24) Мармалад, пекмез 8 16 
25) Чоколада, бонбона, дезерт, кекс и чај пец. 8 20 
26) Останала луксузна стока 10 20 
27) Останала стока 8 16 

2. НИРНБЕРШКА СТОКА: 

1) Обична гшрнбершка стока / 
2) Луксузна нирнбершка стока 10 
3) Игли, чиоди, петелка, копчиња и друга 

3. СТАКЛАРСКА СТОКА: 

кратка ннрнбершка стока 7 

1) Обична стактарска стока и работеа од 
стакло 

2) Луксузна стадо. стока и изработка 15 
3) Стакло во плочи во оригинал, димензии 12 

15 
20 

25 

24 
25 
22 

10 
15 

4. ПОРЦУЛАНСКА СТОКА 

1) Обична поплавска стока 
2) Луксузна порцеланска стока 

5. ТЕХНИЧКО ДРВО И ОГРЕЈНО ДРВО 

1) Трупци, стубови, јамска дрва, делани греди, 
железнички прагови и сл. ЈП 

2)Сечена грагја 10 
3) Сечена траг ја од племенитот дрво (орах, 

славонски даб, — вариета славонија, 
деверасти јавор и ел. 12 

4) Паркет, бодаски пот, шпет плочи и 
фурнир 1ј> 

5) Огревно дрво ш 

Кај малопродавците, кој ниат исклучиво 
право н арасподелба, а 5% кај оста-
л и м велепродавци 

6) Пилански отпадни и струготина 10 

6. НАПРАВИ ОД ДРВО, ИГРАЧКИ И ДР.; 

1) Обични направи од дрво, плетарски и то-

20 
25 

15 
15 

18 

20 
3 

15 

,, Артикли кои служат за исхрана.* 
Овоштие и зеленчук со пренос 12 20 
Овоштие и зеленчук во суво 8 16 
вариво суво 8 16 
^ончепви (месо, риба, овоштие, зеленчук 6 12 

1 П о е с н о месо 8 12 
6^ Суво месо и колбасичарски произведенија 5 15 

' 7) Пресна риба 8 15 
Млеко 8 15 

91* Сирена пресно 10 18 
10) Ост а нали млечни произведени}* 8 15 
*1) Јајца ^ ^ . 10 20 

карски произведени^ 
2) Четкарска стока, четки, метли и сл. 11) 
3) Намештај од обично дрво 10 
4) Намештај од племенито дрво, луксузни 

и стилски I 2 

5) Изработки од уметничко столарство, 
и фино дрворезбарство (рамови за слики, 
окфири, дуборези, ликорези) 10 

6) Детски обични играчки 8 

7) Детски играчки од гума, целолој, свила 
и плиш Ј® 

8) Останала стока 1 0 

7. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРИБОР 
МУЗИКАЛНИ: 

1) Инструменти сите сорти 
2) Прибор за инструменти 
3) Музикални у ^ 

10 
12 

* а 

22 
20 
20 

25 

20 
18 

25 
20 

22 
25 
25 
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^Останала роба (вбична) 10 22 
3) Останала роба луксузна ' ' ЏО 28 
А ) Хигиенски и ортопедски санитетски на-

тера ал 10 18 

21. ЛОВАЧКО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИА И ДР.: 

1) Ловачко оражие муниција, предмети за 
ватромет и прибор 10 22 

2) Експлозив за рудниците и каменорезците 7 15 
3) Фискултурни туристички прибор и п о т . 

репштини 10 20 

22 ЧАСОВНИМ ДРСКИ И ЈУВЕЛИРСКИ ПРЕДМЕТИ: 

1) Часовници 
2) Јувелира**! предмет , накити 

23. Р А З Н О 

10 25 
12 25 

1) Филателистички прибор 10 25 
2) Црквени прибор и девуционалији 20 25 
3) Изработка на уметнички ѕанаатства — 25 
4) Лековити биљки сирови 5 — 
5) Лековити биљки преработени 12 18 
6) Семе во сиоте врсти 15 25 
7) Црева солен« и сушени . 10 20 
8) Птици, ситни животине , храна и прибор — 30 
9) Свежо цвекјерасади 15 30 

10) Потребна спрема, освен облекло — 20 
11) Медичарска и лицидерска роба «— 25 

За евиденција на цените во трговина на големо 
и на мало во смисол на овоа Напатствие надлежни се 
Земалјските уред« за цени и од нив ополномоштени 
органи за одредуваше и контрола на цените. 

Маржо бруто заради предвидени во овоа Напат-
ствија се максимални. Органи надлежни за евиден. 
ција на цени и трговини на големо и мало можат да 
наредат примена на пониски маржо бруто заради на 
основање, Напатствие™ на Сојузниот уред за цени. 

Во колко са цените ни извесна роба одреде ич 
франко станица на куцецот, со примена на единстве-
ниот, партетен подвозен став. продаците са должни 
да за таква роба посебно нстават фактурна цена на 
робата а посебно паритетен посебен Став; маржа бру . 
то зарада ке се зарачуна само на цената на робата. 

Одредби па опна Напатствие не се однесуат за 
стока за која Су одредени единствени цени во тргови 
ната на едро и дребно'. 

Со стапуењето во сила на овоа Напатствие ке 
престане да важи Напативмето за одредување цена 
во т р а в н а т а »а големо и мало број 2902 од 11 маЈ 
104Г) Једина („Службен лист бр. 34 од 22 мај 1945 
голана) како и сите останати прописи КОЈИ са во су-
протност со ов Ја Напатствие. 

Овоа НапаЈСтвије стапуе во сила 8 дена по об . 
наредувањето му во посебно издание на „Службен 
лист" („Службени саопштенија на сојузниот уред за 
пени") 

Процентите бруто печалба на едро кс се з а р а . 
чуиават во следните случаји: • 

1) Кога стоктата го продава претпријатие про-
токо-лирано како претпријатие на едро Со склад; 

2) Кога,стоката се продава на дру)и трговски 
претпријатиа односно кооперации Со цел на поната. 
мошна продажба на потрошачите; 

3) Кога стоката се продава на производители 
(преработувачи) со цел на понатамошна преработка, 
изработка; 

4) Кога стоката се продава на големи стални по-
трошачи, во колко тие потрошач« се државни или н а . 
родни установи кооперации,и претпријатија. 

Комисионерите, во колко не Ја сила пират стоката 
во сопствени складови, не можат да зарачунат про-
цент бруто печалба повечко од 2 50%, а во колкова 
склад ф а т не можат да зарачунат псвечко од 5%. На 
к о м и с и о н и т е к-и^ ^а нгба^уат стоката со сопствени 
средства ке им се признаје во набави-ите трошкови, на 

куповната цена на стоката лихва де тенката «а с<« 
контната стока н а Индустриската банка па Југоеаа* 
вија а. д. 

Комисионерските ааведенија који продадат вов& 
и половна стока ед приватните лица, можат па купов 
ната цена на о д е н а т а стока Да зарачунава бруто пе* 
чадба најмного 10% и тоа без обзир на сортата па 
стоката и дали е стоката под планска распределба; 
ил« не. I . 

1/1. ЕФЕКТИВНИ НАБАВЦИ ТРОШКОВИ 1 

Во ефективните набавил трошкови во трговијата 
на едро ке се признаат: 

1) Трошковите на месниот превоз од складот н& 
производителот до најблиската утоварне станица од* 
носно пристаниште во местото на производителот* 
вклучуејки трошковите на утоварот и ис товарот, А 
трошковните на утоварен во вагони или шлеп према 
месната одобрена тарифа, до стапуење во сила на 
единствената тарифа; 

2) Т р о ш к о в н е за подвозот на стоката со веел е з . 
ница. брод или други превозни средства од местото 
на производителот до местото на големопродавеиот^ 
вклучуејки евентуалните трошкови еа претовар, ме* 
реље, транзитно стовариште и прекартирање, а на 
основање оригиналните документи (на .пр. товарни 
листови, фрактови) и према пропеаните тарифи, З а . 
должително е да се користат над ефтините превозни 
средства. 

3) Ка ј живата стока и живината т р о ш к о в н а око-
лу хранењето и шиењето по патот, а кај превозот ва 
римфузната стока а во колко е тоа неопходним, амор 
тазнционата вредност на ринфузниот амбалаж. 

4) Трошковите за осигурував на стоката по п а . 
тот, и това према пропеаните премиски стоки. 

Изузетно ке се признаат и трошкови™ за прат« 
н>ата на стоката по патот, во колку е това неопходна 
потребно. Во то ј случај "потребата "за пратња и т р о . 
шковите на пратња га треба да бидат посебно образ-
ложени и документирани. 

Исто така ке се признаат и трошковите за чува . 
ње нлИ лежарина на стоката на притворните »ари и 
транзитни складови во колко са документирани н 
оправдани. ' ' ! > -

5) Трошковите за утовар на најблиската исто. 
варна гара односно пристаниште во местото на геле 
мопродавецот, како и месните превозни тр ШКЈВИ ОД 
»(Товарната гара до складот на годел-зтр/овецот, 
вклучуејки ги и т а т к о в и т е за утоварот и истовароТ 
и това спрам сметката од'овластениот шгел п е р или 
некој друг превозни Посредник, а по' одо Зре ната мес 
на тарифа, до стапуењето на сила на е»инствената 
тарифа# ' • 

6) Трошковите за амбалажот и . враќањето на ам-
балажо^ во колку стоката не е продадела' бруто за 
нето, и това: 

а ) каде амбалажот може да се упо; хб- ! сам® 
еднаш (на пр. слама, книжни вреќји), неговата на« 
бавна вредност во полниот износ; 

6) каде амбалажот може да се упот г гјн неколку 
пати .(дрвени сандаци, буриња, вреќ и од коноп) преч 
ма амортизационата вредност на амб"- > чпт за е д . 
но употребував; 

- е) каде амбалажот се дава на бесплатна услуга 
со тоа истиот да се врати на сопственикот за смет-
ак на купецот на стоката, стварните трошкови за 
вракјањс на амбалажот; 

д) каде амбалажот се дава со фиксна тирада« 
фиксната накнада со това да не префрдус ам->р1иза„ 
ционата вредност на амбалажот и тро иг е чте на не-
говото враќање. 

7) Трошков-ите за акредитив можат дп бидат е д . 
носгруки или двоструки Елноструките трошкови на 
акредитивот се пројавуват кога а к р с д т *сг/г е ство-
рен каде банковната врска на продавепот т е. купе. 
цот; а двоструките трошкови се п о ј а в у в а н и о в бан-
ковната врска на купепот во кога е п п - - ' - о акредл 
тивот отпорен, ствара друг акредитив во банковната 
врска на продавецог. 
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а. КАМИ И ДРВЕН КЈУ МУР; 

I ) Камен п кјумур б 
| ) Лигнит € 
$) & Ј ж н 10 

: 0. ИЗРАБОТКИ О Д КОЖА и г у т * 
I '" ' 
, Ј ) Николски погреби од Кожа и гума (тор-

бици) 7 
г 2) Обична изработка од кожа и гума 10 

3) Луксузна изработка од кожа и гума 
ј (галант.) 10 
I '4) Крзна и изработка од крзна (обично) 10 
| 5) Крзна и изработка од крзна (луксузни) 12 

6) Преработена 1 ожа 7 
. 7 ) Кондураџиски прибор 10 
18) Стакларска стока 10 

-9) Кожа од рептилима 15 
ВО) Останала стока (обична) 10 
111) Останала стока (луксузна) 12 

10. КОНДУРИ И ОПИНЦИ 

1) Кожни кондури (обични) — 
2) Кондури со л о н од дрво. текстил и сл. — 
3) Луксузни кондури (балски од снаја кожа) — 
4) Опанци од кожа или гума — 

М. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ: 

1) Инсталациони матери ал, _ термички апара-
ти 8 

2) Материал за висок напон, мотори. геди(г 
ратори. трансформатори, исправуачи, 
материал за сигнални и телефонски уре-

. гјај , материал за авттомсбили 10 
' 3) Радио приемници в, прибор, инстру. 

. ментн за. мерење * ; • 
; 4) Сијалици • 

5) Лустери 
6) Целиот останал материал 

10 
15 
10 
10 

16 
89 
де 

15 
20 

25 
20 
25 
15 
20 
20 
25 
20 
25 

15 
12 
25 
15 

15 

15 

20 
25 
20 
15 

12) ЖЕЛЕЗО, ЧЕЛИК, МЕТАЛ И ПРОИЗВОДИ 
ОД НИВ 

9) Оптички предмети, инструменти апа-
рати и прибор 

10) Ауто прибор и делови 
12 

14. ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЈА 

1) Памучна, манифактурва и темелиш* роба 8 
2) Волнена и свилена манифактурна теа. 

7 
10 
10 
10 
10 
1С 
12 

стална роба 
4) Килими убави, обични килими и завеси 
5) Конфекција, шешири, капи 
6) Амрели и слонцобрани 
7) Производи од коноп и лан 
8) Божански производи, мрежи 
9) Останала текстилна роба 

15. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИАЛИ: 

1) Цемент 8 
2) Гипс К) 
3) Песок (шљунак) земја и камена . 8 
41 Песок 8 
5) Вар 8 
6) Цреп цигла и сл 10 
7) Трска 1 8 
8) Изработка од печена глина ,л климпер 8 
9) Шамот и изработка од него 7 

25 
22 

15 

13 
18 
18 
20 
20 
20 
25 

20 
15 
18 
20 
15 
16 
15 
15 
15 

16. КЕРАМИКА ГРНЧАРИЈА НАДГРОБНИ СПОМЕ. 
НИЦИ И Сл.: 

1) Обични 
2) Луксузни 

8 15 
12 ,25 

17. ХЕМИКАЛИИ: 

; 1)з Железо , домовина, жица, осовина, ...... 
| плугови, машини за оброботка на дрва , 
I метали, калорични и хидраулични ма-1 

' шиниз, дизалици, вагонетки ' • 8 12 
2) Челик, метали, клинци, ланци, важила , 

грађевински окови, железни цеви тр.* " и 
говски лив (шперети и печки), клинци 

Ва потковуење 8 15 
3) Комплет фабрични урегјаи за сите врл -

ети индустрија 7 — 
4) Резервни делови за машини, прскал ицн 12 25 

, 5) Полјопривредни прибор (мотики, ашови. 
! вили, гребуљи, копач, коса српови, се- " 
ј кири, лопати; делови од плуг), алат, 
) шрафовска и техничка роба арматури 8 15 
' б) Садови и осганали прибери за јадење 

обикновена изработка - 10 18 
. 7) Садови и прибор за јадење, луксузни 

(од алпак, сребро и сл.) • - 15 25 
8) Сета останала роба 8 15 

1) 
2 ) 
3) 
4) 

ш 

т 

13) 

14) 

15) 

Пречистени хемикалии за анализа 
Остапали пречистени хемикалии 
Технички- хемикалии . г . -
Сапун, сапунски прашок и средства еа 
одржување чистота Во кукјата од об . 
ласт на хемиската работирст 
Средства за дезинфекција и дезинфехиа 
Вештачко рјубрење ; 
Средства за заштита на билките 
Дна^иза на чиста боја 
Технички минерални улја и нивни дари-
вати Како и разни мазива (конзинстент. 
Ни масла, бор, уље и ел) 
Воја за кондури , • « • - -

-векји е ; >: 
Масло за чистење на паркет 

Останали продукти на химијската р а . 
дипос 
Минерални и вегетабилнн преработни 
средства за штавење ѕ , 
Штампарски боји 

14 
12 
10 

8 
5 
5 
8 

10 

10 
10 
12 
10 

22 
18 
15 

12 
10 
10 
12 
18 

16 
15 
18 
16 

10 16 

5 
12 

18. КЊИГА И ПРЕРАБОТКА ОД НЕЈА: 

1) Школска књига За лишење и прибор за 
цртање < 

2) Књига и изработка од неја '(обична) 
3) Књига и изработка од неа луксузна 

(дописници луксузни вештачко цвекје, 
албуми ити) 

18 

15 
18 

10 20 

13. ПИСУШТИ МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ И ДР 

1) Писушти машини за пишуење 8 
2) Канцелариски машини, регистар на каса 10 

19 КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИАЛ, КЈИГИ И ШТАМ. 
ПАНИ РАБОТИ: 

З ј Делови за нив 
! 4) Научни инструменти апарати 

5) Медицински и хирургичееки апарати ин, 
струменти прибор 

6) Бицикли шивачи строеви 
7) Грамофони,- фотогравски апарати, про-

екциОни кино.апарти " 
8) Далови и прибор за предњо.под 6 и7 

12 
10 

10 
8 

10 
12 

18 
20 
25 
25 

) 

25 
18 

18 
->25 

1) Канцелариска Материал (обични) 8 
2) Канцелариски м а т е р и и , луксузна 10 
3) Книги и штампани работа ' — 

18 
20 
25 

20 ПАРФИМЕРИСКИ И КОЗМЕТИЧКИ СРЕДСТВА 
ХИГИЕНСКИ ПОТРЕБИ 

1) С р е д о м за нега иа лаби, .броеше »"шо.' 
лонска"В:да •'.' < . 1 0 20 
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Акредитивните трошкови се признаваат во набав. 
дате трошкови без лихва поединечно т. е от случај 
Цо случај према банковните извештаи 

До нормирањето на единствените провизии за 
акредитивните работи, акредитивните трошкови се 
прибават во набиените трошкови најмногу до 2,50%| 

:• премца, каде едноструките акредитиви а 5°/« премца, 
Каде дтзсструкмте акредитиви. - ј| 

; 8) Јавните дажбнни кои непосредно е теретат сто 
Јката по патот од производителот до големопрсдане-
пот (на пр трошарина, царина) 

Од горните ставки се добива вкупниот износ на 
набавивте трошкови. 

Сите тие ставки не треба заедно да се појавуат 
во калкулапиата на продажната пена Така на пр во 
колко с а к а т а е купена по паритетна!а произвопител 
Ин цена франко утоварене во вагон или франко на], 
блиската гара на местото на купецот, отпа^ат сиге 
©није трошкови који се вклучени во производителот. 
Та продажна цена. Исто така во колко стовариштето 
на голе мол рода вецот е во истото место каде је и сто 

г вариштето на производителот отпаѓаат с т е други 
јставки Перади това горните ставки ке се уклл^ула. 

ат во продажната цена на стоката само во колку 
Са ефективни, стварни. 

Набавише трошкови во трговијата на древно мо-
же да содржат поеднначни ставки сд ефективните н а . 
бавни трошкови во трговијата на едр<\ Наивните 
трошкови во трговијата на древно завеса г од бројот 
и начинот на манипулацијата потребна за дотуруење 
на стоката до складот на малопрсдавецот. 

Јавните дажбннн који непосредно е теретат стока 
та при нејното пуштање во промет т. е под прелажеа, 
а не се укалкулирани во куповната цена односно во 
набавивте трошкови према предните одредби на т виа 
Напатствие ке се обрачунат како посебни дода«ни 
ставки во продажната цена Това истото важи и за 
у | е верните и признанични такси. Тие дажби не се 
сметаат всопште како набавни трошкови, оти наста, 
иуат во моментот на продажбата на стоката и ги 
плакјат купеиот на стоката. 

Бр. 4850, 5 март 1946 година Белград. 

В. д. директор 
нп Со-узниот уред 

Марко Перови««, о. р. 
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На предлог на Управата на државните купо-про-
дајни дирекции и претпријатие во Н. Р. Д. го доне-
су ам следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

Насловите на филијалите на „Докун" во идни.та 
да гласат: „ФИЛИЈАЛА НА ДРЖАВНИТЕ КУЛО -
ПРОДАЈНИ ДИРЕКЦИИ И ПРЕДПРИЈАТИЈА НА 

МАКЕДОНИЈА „ДОКУП" 

Ова решение да се достави во препис до Предсе-
телството на народната влада на Н- Р- Макр.чОнија 

одделение за печат и до Управата н а државните 
куио-пролајни дирекции и предпријатија за Н. Ре-
публика Македонија. 

Министер Т. НОШПАЛ с. р. 

Во бр 7 од 20 III 1946 год. „Службен весник на 
Н-Р М " ^а првата страна и с п у с т а е следната грешка 

Во Решението на П р е з и д и у м на Н.С.Н Р М- за 
уважуен сто н а оставката, поднесен^ од Методи Ан-
дочог-Ченто — испуснатт е да се напечати — поред 
•отписот: Подпретседател Д-р Дим. Несторов е- р* и 
Секпртао Д-о Борис Спиров е. р-

Се сите претплатници д а овча исправка е 
» в р ш а т в» бр. 1- .Од редакцијата 

МИНИСТЕРСТВО НА НАР. ДРВЈЕ % к 
Се назначуеј Душан Миланов Неделковски за од 

сар по Земската болница — Скопје. Р. Бр. 246. 
№ | 0к>- ! | 

На основани« решение бр- А 77 на Комитетот з а 
заштита на народното здраву Велт рад 

Да се М-р Брозичевич Љубинко аптекар дале на 
работа во I државна аптека — Велес. Р. Бр, 247. 

На основавме на решение бр. 189 на Комитетот за 
заштита на народното здравје 

да се Д-р Бранка Васил>ееич даде на работа каке 
лекар во детскиот диспанзер — Скопје. Р. Бр. 248. 

Д-р Алда Ласкеева лекар во Детскиот диспанзер 
— СкопЈе се дава на работа во IV реонска поликли* 
ника при Градскиот народен одбор—Скопје. Р. Бр. 249 

Гого Нок<\..Аи Спирковски се назначуе за микро'* 
скопист во здрвената станица при Околискиот надо 
ден одобор е Маџари. Р. Бр. 250. 

Марика Христове Кафтанџиева се назначуе за аку 
шерка во здравствена а станица пок Градскиот на-
роден одбор — Струмица, р. Бр. 251> 

М-р Иван Банванлиев се демобилизира и се паз« 
начуо за аптекар во аптеката на државната болница 
— Штип. Р. Бр. 253. 

Ленка Дратова Петрова, грађански мобилизирана сз 
демобилизира и се назначује за акушерка во здрав« 
стегната станица при Околискиот народне одбор —« 
Берово. — Р, Бр 254. 

МИНИСТЕРСТВО НА ВНАТР. РАБОТИ 

ТАСЕВСКИ ЈОРДАН досегашен командир ча 
Градската народна милиција — Скопје се пренала« 
чуе за водник во О к о л и н а т а народна мнлицја 
Ресен и се класира во IX група.Р. Бр. 140. 

ШУТ АРЕВСКИ ГЈОРГЈИ писар при Тоа леќата 
народна миличића — Скопје, св преназиачув за 
н >р#»ик ири Министерството н а внатрешните раб* 
на Н Р. М. и се класира како приправник X груиа«, 
Р Бр. 141-

ДЕМИРОВ Т. ХАМДИ, досегашен шеф на саобра-
тајниот подотсек при Градската народна милици 
Скопје, се преназнацуе зл в. д. помошник коман Iир 
на Гран ката н а р о д а милини а — Скопје и се кла-
сира во X група- а на неговото место се назначе® 
лицето СИРАКОВ БОГДАН и се пласира во VII група 

АНАНЧЕСКИ ЈОВАН, милиционер при Г р а д с к а ^ 
народна милиција Тетово се разрешуе од должност« 
Р. Бр. 136. 

ПЕТРУШЕВСКИ Т. КРУМЕ, милиционер пра 
Градската народна милиција Скопје се разрешуе од 
должноста. Р. Бр. 137. 

МАРКОВСКИ Ј . КИПРО, милиционер при Околија 
ската народна милиција — Кичево се разрешуе од 
должност. Р. Бр. 138. 

НИКОЛОВ В СЛАВЧО- милиционер ари Околија 
стота народна милини а — Струмица се разрешув 
од должност Р. Бр. 139, . . . 
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РАЗ ПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ: 

30 -Уо Резервни фонд 
30 о/0 Култу!ви фонд 
о од, Благотворителев фонд . . . . . . 

1Ј а/,Ј Здравствени фонд . . . . . . . . 
5 Помагале на елби кооперации . . . 

10 % Купуенл на машини и алати . . , . 
30 о/о Остаток за разпр. од општо собрание 

ВКУПНО ДИНАРИ 

лик. 23. 431. 54 
Дин, 23. -31. 54 
Див. 5. 857. 88 
Дин. 11. 715. 77 
ДИН. 5. 857. 88 
ДИН. 1!. 71^. 77 
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Секретару Тодор Томов а.р. 

Кннговоонтел, Драген Тасевски е. р. 

Претседател* Борис С т а п и 

Управител Киро Ацдововсм 

1. Канцелариски 9. 916. _ 1. Од проакба на 156 909 91 

Поштански 4. 0 т0. — разни стоки 1. 379 80 

3 Патни и дневни 35г 163. — 2. Разви приходи 

4. Платни на персоналот 261. 068. — 

>. Електричество 623. — 

6. Отопление 5. 182. — 

7. Наеми 23. 050. — 

. 8. Данок 40/0 лос. промет 28. 875. — 

9. Амортизација 1. 843. — 

10. Такси 60. 50 

и. За осигуруенје служб. 19. 869. — 

М. Разни 18. 227. — 

13. Резерва за данок 233. 195. — 

14. ЧИСТА ПЕЧАЛБА 117. 157. 71 

758. 289. /1 ТЗВ. ?89. 12 
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МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ НА МЛЕЧНИТЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИ^ ВО МАНДРИТЕ 
Во врска со решењсто за максимирање цената 

на млекото в млечните произведенава во ма« др ите-
Земскиот уред за цени го донесуе следното решење 
бр. 18. 

Член 1. 
Се максимиру цените на млечните произведенава 

кои се донесуа? на пазарот слободно, изван мандри-
те на следниот начин: 

I. СИРЕЊЕ 
1) Во Скопје за 1 кгр. дин- 44.— 
2) Во другите градови за 1 кгр. — — дин- 40.— 

И. ОВЧА (КРАВЈА) МАСТ 
к 1) Во Скопје за 1 кгр. — дин 86.— 
. 2) Ва другите градови за 1 кгр. дин. ОД— 

III. УРДА 
1) Во Скопје за 1 кгр, — —» — дин. 14.-« 
2) Во другите градови за 1 кгр. дин. 12.-4 

Член % 
Горните цени се разбира? франко (на дребно| 

потрошач©? вклучително сите дажбина-

Член 3. 
Народните одбори се задОлжуат ова решење Дв' 

го спроведат во дело. 

Член 4. 
Ова решење, влегуе во сила веднаш след објаву« 

ењето му во „Службен весник" на Н. Р. Македонија* 

(Од Земскиот Уред за цени). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК на Н.Р.М 
ОГЛАСЕН ДЕЛ 

Согласно записникот на Прилепско околиски 
народен суд Од 22 II 1946 година по трагјанското 
дело бр. 213/46 година ! за застапник на тужениот 
Борис Т. Манакоски, од село Т ладица, се одредуе 
Димитрија Илоски, адвокат од град Прилеп 

Од Прилепскиот околиски народен суд. — Бр. 
213/46 година. — 

83 
По барањето на Божин М. Нелелкоси. од Ско-

пје, ул. 218 бр. 51, се покрена поступок за аморти-
зација за поништуење на потврдата — лвежната 
книжка ПБР. 2728 издадена од Државната хипоте-
карна банка — главен филијал во Скопје, со салдо 
80.000,— осумдесет хилади динари, на име „Недел 
ковикј М. Божин, артилериски поручнк одСкопје," 
која е изгубена. 

С епокануе секој кој ја има горната Блокова 
книшка да во рок од два месеца сметајќи од денот 
кога овој оглас се отпечати во службениот весник 
на НР Македонија, истата е донесе во судот, или 
да стави пргОвор против поништуењето, во проти-
вен случај после овој рок книшката ке се огласи за 
поништена. 

Од Околискиот народен суд во гр, Скопје, Р-бр.: 
540/46 г. 

84 
Согласно чл. 15 Од Законот за конфискацијата и 

неговото аутентично толкување од 5 август 1945 год«, 
се објавуе извод од пресудата на Специјалниот Со-
вет при Врховниот суд за Македонија К. бр 7 од 
22 февруари 1946 г. која гласи: 

Јанко НикОдОв-Пржита се осудуе на 12 години 
лишење од слобода со присилна работа, губиток на 
политичките.и граѓанските права на 8 години (освен 
родителине) и конфискација на целиот имот. 

Согласив чл. 7 од споменатиот закон, се канат 
кредиторите на осудениот, да во рок о д 15 Дена од 
објавуењето на оваја објава во „Службениот весник 
на Н. Р. Македонија" ги пријават на овој суд своите 
барања-

Од околискиот народен суд во гр- Битола - 5 еп* 
рил 1946 год. И- бр. 24. • - • • 

• - • V « 8 5 
Изгубена војна книжица бр- 428013 - на Пантиќ 

Вреди мир се огласуе за невалдина- - • • • 
31 

Изгубено свидетелство за зрелост бр. 555/43 г. 
на Костадин Пинев се огласуе за невалидно. 

32 

Изгубена војна легитимација бр. 611991 на Аб« 
диевски Сулеман се огласуе. за нрвалидна. 

33 

Изгубена војна книжица бр. 428013 на Патник 
Владимир се огласуе за невалидна. 

34 

Документот за мојето отпуштање од Дициплин-
ски батаљон на V армија го изгубив и прогласуат 
за невалиден. Велко Данилов Андоновски од гр. Би* 
тола. 1 за 

Изгубеното свидетелство з а зрелост бр- 555/43 1« 
на Костадин Пинев се огласуе за невалидно. 

3« 

Изгубена војна легитимен*-'?! бр. 611991 на Абди-

. ерски Сулеман се огласуе за невалидна. 
38 
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