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104,-
Врз основа член 5 од Уредбата на Владата на ФНРЈ 

за цените на земјоделските производи во слободно разда-
вање (Сл. лист на ФНРЈ број 57-48), ја издавам следната 

Н А Р Е Д Б А 

Број 7 

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВО-
ДИ ВО СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈЕТО НА 

Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

I 
Земјоделците производители, земјоделските задруги и 

другите производители на земјоделски производи на подрач-
јето на Н. Р. М. ке ги г^одават своите производи по следни-
те највисоки цени и како што следува; 

ЗЕЛ КИ 

Во сите места по цена до 5 дин. за 1 кгр. 
2. КЕЉ 

Во сите места по цена до 5 дин. за 1 кгр. 
3. КРАСТАВИЦИ 

Во сите места — обични по цена од 1,50 дин. чифт, 
Фитни за туршија по цена до 8 дин. за 1 кгр. 

4. ЛУК 
Во гите места I врста по цена до 30 дин. за 1 кгр., II 

Врста по у л а до 25 дин за 1 кгр. 

X МЛАДА БОРАНИЈА (ЕСЕНСКА) 
Во сите места по цена до 12 дин. за 1 кгр. 

6. ДОМАТИ 
Во сите места по цена да 5 дин. за 1 кгр. 

7. ПИПЕРКИ 
Во сите места — Каварџик по цена до 6 дин- за 1 кгр., 

Бабури по цена до 7 дин. за 1 кгр., Бугарки по цена до 7 
ђин. за 1 кгр., Ситни лути по цена до ц дин. за 1 кгр. 

8. ЛУБЕНИЦИ 
Во сите места по цена до 4,50 дин. за 1 кгр. 

0. ДИЊИ 
Во сите мјеста по цена до 5,50 дин. за 1 кгр. 

10. СЛИВИ ЦРНИ-ПРЕСНИ 
Во сите места — I врста по цена до 10 дин. за 1 кгр., 

0 врста по цена до 8 дин. за 1 кгр. 
11. КАЛИН КИ 

бо сите места по цена до 15 дин. за 1 кгр. 
12. КОШТАНИ 

Во сите места — едри по цена до 15 ' п ! кгр., 
витни по цена до 12 дин. за 1 кгр. 

13. ДУЊИ 
Во сите места — племенити по цена до 8 дин за 1 кгр.. 

1 врста по цена до 6 дин. за 1 кгр., II врста по цена до 4 дин. 
»а 1 кгр. 

Цена на овој број е 2 динари. Претплатата за цела година 

250 дин. за едно полугодие 125 динари. 

14. МАСЛО НЕТОПЕНО 

Во сите места по цана до 180 дин. за 1 кгр* 

15. ЈАЈЦА 

а) Во Скопје по цена до 6 дин. за 1 парче 
б) Во сите останали места по цена до 5 дин. за 1 пар«м». 

II 

Согласно член 8 од Уредбата за цените на земјоделски! 
те производи во слободно продавање, лицата што продаваат 
земјоделски производи преку напред определените цени на 
тржници, пазариште и други места определени за продава-
ње на земјоделски производи ке се казнат со парична казна 
од 100 до 5*000 динари. 

Исто така ако се продаваат земјоделските производи на 
други места, сторителот к е се казни со парична казна да 
50.000 дин. или со полравителна работа до 3 месеци, до коп . 
ну делото не претставува кривично дело по прописите од За 
конот за сузбивање на недозволена трговија, недозволена 
шпекулација и стопанска саботажа, согласно чл. 8 од Уред-
бата за цените на земјоделските производи во слободно про-
давање. 

Цените за сите останати артикли остануват исти како 
што се објавени во Наредбата број 5.— од 20 VIII 1948 го-
дина објавена во весникот „НОВА МАКЕДОНЈА" од 22 VII! 
1948 година. 

IV 
Оваа Наредба влегува в о сила од 13 IX 1948 год 
Број 12.881 од 10 септември 1948 год. Скопје. 

Министер, 
за трговија и снабдување на НРК 

А. Каневче е. р. 

тз 
Врз основа на т. 2 ст. 2 од Решението на Министер-

ството за трговија и снабдување на ФНРЈ. бр. 15476 од 39. 
VIII 1948 год. („Службен лист на ФНРЈ. бр. 76/48") за купу-
вање по сврзаните цени уље за јадење, уљани сачми — по-
гачи и суви резанци од шеќерна репа издавам следно 

РЕШЕН :1 Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ШТО Н'Е ОТ-
КУПУ ВАТ УЉЕ ЗА ЈАДЕЊЕ, УЉАНИ САЧМИ — ПОГА-
ЧИ И СУВИ РЕЗАНЦИ ОД ШЕЌ ЕРНА РЕПА ПО ДРЖАВНИ 
(СВРЗАНИ) ЦЕНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1 
Уље за јадење, уљани сачми — погачи и суви резан, 

ци од шеќерна репа, покрај претпријатија именовани ао 
т. 2 ст. 1 од Решението ма Министерството за трговија и 
снабдувања на ФНРЈ. бр. ШП од 30. VIII. 1948 год. („Слу-



Ѕр. 28 — Стр. 228 

»бен лист на ФНРЈ" бр. 76/48) — по државните (сврзани) 
цени на подрачјето на Народна Република Македонија к'в 
купуват и околиските кооперативни пословни сојузи. 

2 

Ова Решение стапува на снага веднаш 
Бр. 12862, 9. IX. 1948 год. Скопје. 

Министер за трговија и снабдување 
А. Каневче; е. р. 

Врз основа на точка 1. под 24 од Решението на Мини 
стерството на трговијата и снабдувањето на НРМ број 4291 
од 5. VI 1948 год., за определување на земјоделски произ-
води кои к'е се откупуват од ситните земјоделски стопан-
ства на територијата на Н. Р. Македонија по сврзани цени 
издавам следен 

БИЛТЕН 

Број 8 
ЗА СВРЗАНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЈАТА КОИ К'Е СЕ 
ОТКУПУВАЈ ОД СИТНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

I 

Ј, ЗЕЛ КИ 
' кгр до 2 дин. 

2, КЕЉ 
' кгр до 2 дин. 

3. ЛУК 
I врста Т кгр до Т2 дин., П врста ? кгр до 19 дин. 

4. МЛАДА БОРАНИЈА (ЕСЕНСКА); 

1. кгр до 5 дин. 

Скопје, 20 IX 1948 г. — Год IV 

5. ДУЊИ 
Племенити 1. кгр до 3 дин., 11 врста 1 кгр до ? чин 

№ врста 1. т ц до 1.50 дин. 

II 
За останала«* артикли »ст а ну ват да важат цените ОЈ 

Билтенот бр- 7 објавен во весникот „Нова Македонија" Ц 
29 VIII 1948 год. 

III 
Овој билтен влегува во сипа е д 13 IX 1948 год 

Број 12882 од 10 септември 1948 год.. Скопје 

Министер за трговија и снабдеван,' 
А. Каневче, е. р. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИН НА ПРМ 

I 


