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Ракописите се исправаат во дупликат на адреса: „Службен 
бесник на НРМ" Пошт Фах 51 и истите не се враќаат. 

Цена на овој број е ^ динари. Претплата за цела година 
250 дин. за едно полугодие 125 динара. 
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УКАЗ 

Претседателството на През и дну мот на Народното 
собрание ка Народна Република Македонија на основа 
зл. 73 т. 1 од Уставот на Народна Република Македонија 
Во врска со «*л. 5 т. 2 и чл. 7 од Законот за Презндиумот 
ва Народното собрание на Народна Република Македо-
нија 

РЕШАВА 

Јна се свика Народното собрание на Народна Република 
Македонија на Ш-то вонредно заседание на 31 март 
оваа година во 10 часот. 

Скопје, У. бр. 17 од 27 март 1948 година. 

Претседателство на Президмумот на Народното собрани« 
на НР Македонија 

Секретар« 
Крсте Црвенкоски е р. 

О Г 

- Потпретседател, 
Д-р Борис Спиров е. Р. 

НАРЕДБА 

Со оглед да некои даночни обврзници од државниот 
и&ооператввниот и приватниот стопански сектор уште не 
I « уплатиле данокот на промет на производи наполно и 
благовремено во поставените рокови, то на основа чл. 
10, 11 и 20 од Уредбата за данокот на промет на произ-
води, Наредбата на роковите на уплатите данокот на 
промет на производи бр. 6758/47 („Службен лист ФНРЈ 
'бр. 23/47") и напатствието за начинот и роковите за 
Плаќаше данокот на промет на производи бр. 22895/47 
'(„Службен весник ПРМ бр. 29/47"К 

НАРЕДУАМ 

На сите даночни обврзници-државнн стопански ирот 
прифатија, установи и надлештва, општествени органи-
зации и кооперации- како и дапочни обврзници од при-
ватниот стопански сектор, кои што се должни да платат 
данок на промет на производи и "услуги по прописите 
На Уредбата и Тарифата за данокот на промет на про-
изводи и истиот' не го уплатиле во "пролеваните рокови 
за 1947 год. месеците јануар, фебруар и март како и прпа 
та декада на месец април 1918 год., да го уплатат вед-
наш, најдоцна до 15 април 1948 год- кај. Народната бан-
ка ФНРЈ ца однос пата сметка спрема значењето на прет 
Пријатиото. 

Против сите, недисциплинирани даночни обврзници 
да се применат пропеаните санкции по чл. 18 и 21 до 
25 од Уредбата за данокот на промет Еа производи. 

Оваа Наредба да се објави во „Службен весник на НРМ" 
и достави на сите околиски, градски и реонски народни 
одбори — финансиски отсеци за исполнував. 

Скопје- бр. 6330 од 26 март 1948 год. 

Министер на финансиите 
Д. Џамбаз е, р. 
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Врз основа на чл. 5 од Законот за инспекцијата иш 
трудот, а со цел заштита на трудот во рудниците, то-
пилннците што се во врска, со рудниците и каменоломите 
п р о п и ш а м следната 

НАРЕДБА 

за оснивале на Рударски инспекторат на трудот за по-
драчјето на Народна Република Македонија. 

Чл. Ј 

Со цел ца вршење надзор аа потполно и правилна 
спроведував на државната заштита на лицата во ра-
ботниот однос, запослени во рудниците, топилниците и 
каменоломите' како и аз и з в р т у в а в на сите прописи и 
мерки за уредувањето на работните одногпенија и ра-
ботни услопија на такви пица, се уеташвуе за подрач-
јето на НР Македонија, Рударски инспекторат на гру дом, 
со седа тиште во гр. Скопје 

Чл. 2 

Рударски инспекторат на трудот подреден е ка Ми-
нистерот на трудот на НРМ. Работите на овој ннспекто-
ојозј 'лоц-ДсЈл вз (Јохмвпзни хоиѕ,х1в1Г.Ѕ(1 еДнвдо иј »м гил 
к'в го постави Министерот на трудот на НРМ. 

Чл. 3 

Рударскиот инспекторот на трудот на НР^Ј, во врше-
ње надвор на рудниците, топиднините п каменоломите 
има иста надлежност која -ја имаат одделенијата на тру-
дот на окружните извршни одбори^ според Законот на 
инспекцијата ца трудот. 

Чл- 4 

Оваа Наредба влегуе во сила од денот на објавув-
а л о во „Службен весник на НРМ". 

Мини мер ка трудот на НР*!» 
Кирил Петрушев е. р« , 



&р. 10 стр. 90 
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Врз основа на Решението на Министерот ца трудот 
ма ФНРЈ бр. 14.309 од 27 IX 1947 година, имајќи гп пред-
вид тешките работни услови на шумските работници и , I 
з н а ч е н о т о на шумското и рона по Дс тво за нашето народ-
но стопанство, во согласив со Министерот'на земјоделие, 
то п шумарството Е<а НР Македонија го до несу ом след-
ното: 

РЕШЕНИЕ 

за позголемуење на акордните станови на шумските раОот-

внци кои што работат по пропишаните нор-ж. 

1. Акордните ставови па шумските работници коп што 
работат по пропишаните норми се позголемуат како што 
ел е ду е: 

а> за сечење и изработував на 1 куб. метар 
огревно дрво од 40 на 50 дин.; 
трупци на четинари од 43 на 70 дин.; 
букови трупци од 33 на 40 дин-; 

Скопје, 6 IV 1948 год. Год. IV 

букови нормални прагови од 23.59 на 30 дин.; 
борови пилови и бандери од 50 ва 00 дин.; 

борова стругана?* граг'а од 220 иј 280 дин;; 
стругана траг'а од лис јари од 220 на. 280 дин.; 

б) за утовар и истовар ца 1 куб. метар 
т р у т т јна лне-јари од 40.30 ца 80 дин.; 
букови нормални прагови од 7.40 на 10 дин*; 
буково јамско дрво од 35 на 40 дин. 

боро па струга Еа граѓа од 50 на 00 цип. и 
стругана грагра од ли«--јари од 30.40 на 60 дин, 

2. Горните позголеменн авордни ставови се приме-
н а т од 1 септември 1917 година. 

Скопје, бр. 9830 од 21 X 1917 год 

Министерот ка трудот на НРМ, 
Н. Петрушев е. р. 

Согласен 
Министерот на земјоделие 
н шумарството на НРМ 

И« Симовски е. р. 
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