
Смрт на фашизмот - Слобода не народот Поштарина е платена во готозо 

Н А НАРО Д Н А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 23 Скопје, среда 9 јули 1947 год. Год. 1Ц 

ѕОлу.бзн весеви еп НРМс олегуз повремено. Ракописите 
се и-праќаат в; дупликат антаич аа нашта в̂  проред од 
една ограда од га51К, на адреса: Службен висини на НРМ 
-.ул. Маршал Тито бр. 10 - Скопје Рладгасиге зе се вркЈчт 

Цена да ветото јт е 4 дна. од табак Прошета за една гем 
дина 250 динари а за вдѕо гтугодиа 180 дгошара - Прет?! 
плата, се испраќа преку Народна банка Еа ФНРЈ Централи 
за НРМ - чек, сметка 3-80и 129, или се вкаса зф 

самат% администрација па весникот 1 

19Ѕ 
Врз основа на чл. 1 од Загсш с 1 и овластуење 

Владата на Народна Република Македонија за 
' донесував уредби по прашањето од народното 

стопанство и обновата на земјата, во врска со чл. 
67 ст. I и Ш од Општиот закон за народните од-
бори и со остворуење на Петгодишниот стопански 
план, по предлог на Министерот на трговијата и 
снабдуењето Владата на Народна Република Ма-
кедонија е донесуе следната 

У Р Е Д,В А 
за оснивање комисии при извршните одбори на 
околиските народни одбори за спроведување пла-

новите за откуп на земеделски и други 
п р о и з в е д е т е 

Чл. 1 
Извршните одбори на околиските народни од-

бори се задолжуат да осниваат комисии со задача 
определена во чл, 2 од оваа Уредба, 

Чл. 2 
Задачата на комисијата е: 
а) да се грижи за спроведуењето на плановите 

за откуп на земјоделските и други произведени^ 
од подрачјето на околискиот народен одбор; 

б) да се грижи истите планови да бидат ис-
полнети во целост и во определените срокови; 

в) на државните стопански претпријатија и 
кооперации при вршењето на откуп на земјодел-
ски и други произведенија им укажуе со дејствие 
и помошт и 

г) да води полна евиденција во врска со от-
купат, 

Чл. 3 
Комисијата има состав од 3—5 члена, еден од 

кон треба да е одборник на околискиот народен 
одбор. Истиот раководи со работите на комисијата. 

Членовите на комисијата ги поставуе изврш-
ниот одбор на околискиот народен одбор при кој 
Јото се оснива комисија, 

Постојано заангажираните членови во коми-
сијата ќе можат да бидат платени, за кое што из-
вршниот одбор донесуе решение. 

Нл, 4 
Се овластуе Министерот на трговијата и снаб-

дуењето да со наредба пропише срок до кога мо-
раат извршните одбори на околиските народни од-
бори да е осниваат комисијата како и од кога да 
започне комисијата со работа, 

Чл. 5 
Се овластев лЈлиистерот на трговијата и снаб-

дувањето да во согласив на Министерот на земјоде-
лие и шумарство и Министерот на индустријата Ц 
рударството на НРМ, донесе поблиски прописи зл 
спроведуењето на оваа Уредба, 

. чл . е 
Оваа Уредба влегуе во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на НРМ". 
Бр. 6131/2 јули 1947 год. Скопје. 

Претседател на Владата на Н. Р, М., 
Л. Колишевски с, р, 

Министер на трговијата и гаабдуењетб, 
Д, Бојановски с, р. 

199 
Врз основа чл. 1 од Законот за овластував 

Владата на Народна Република Македонија за 
донесував уредби по прашањата на народното 
стопанство и обновата на земјата, а на предлог 
на Министерот на трговијата и снабдувавте, Вла-
дата на Народна Република Македонија донесув 
следната. 

У Р Е Д Б А 

За оснивање главни дирекции при Министер-
ството на трговијата и снабдувањето на Народна 
Република Македонија. 

Ч л. 1 ' 
Во Министерството на трговијата и снабдува 

њето на Народна Република Македонија се о б и -
ваат: 

1. Главна дирекција на државните трговски 
стоваришта и народните магазини; 

2. Главна дирекција на откупните претприја-
тија. 

Седиштето на дирекциите е во гр. Скопје. 

Чл. 2 
Главната дирекција на државните трговски 

стоваришта и народните магазини е администра-
тивно оперативен раководител на републикана 
ските државни трговски стоваришта и народните 
магазини. 

Главната дирекција на откупните претприја-
тија е административно—оперативен раководител 
на републиканските претпријатија за откуп, 4 



Стр. ТП Ви. П 

Чл Ѕ 
Главните дирекции се под непосредно рако-

водство на Министерот на трговијата и снабдув-
ањето на НРМ 

,Чл. 4 
Главните дирекции имаат надлежност којѕ 

што со закони и уредби им е дадена, 
Чл. 5 

На чело на главната дирекција стои главен 
директор, кој што непосредно управуе со сите 
работи на дирекцијата. 

Со кадровските работи управуе шефот на 
кадрови работи; 

Со планските работи управуе шефот ве 
планот; 

Со комерцијалните работи управуе шефот на 
комерциални работи. 

Чл. 6 
Главните дирекции имаат секретаријат, кому̂  

на чело е секретар. 
Секретарот управуе со правните и општите 

работи на дирекцијата, по директивите на глав-
ниот директор, 

Чл. 1 
Главниот директор, шефот за кадровите ра-

боти, шефот на планот, шефот за комерциалните 
работи и секретарот ги поставуе Министерот на 
трговијата и снабдувањето, во согласив со Претсеч 
дателот на Владата на Народна Република Маке-
донија, а останалите службеници ги поставуе 
главниот директор. 

Чл, 8 
Главниот директор со шефот за надробите 

работи, шефот на планот, шефот на комерциал-
ни работи и секретарот чинат колегиум на ди-
рекцијата. Со колегиумот раководи главниот 
директор. 

Колегиумот е советодавен орган на главниот 
директор, кој што тој го свикуе по сите поважни 
технички прашања, поважни прашања на опера-
тивното раководство и начални прашања, како 
што се изработуење на планот, организација на 
претпријатието, заклучуење поважни договори, 
рационализација, нацрти на правни прописи и сл, 

Ако главниот директор не се согласи со пред-
логот на колегиумот, може секој член на колеги-
умот да бара одлука на Министерот на трговијата 
и снабдуењето на Народна Република Македонија. 

Ова не го обуставуе извршуењето на одлу-
ката на главниот директор. 

Чл. 9 
Главните дирекции водат сметководство и 

администрација по начелата кои што важат за 
државните стопански претпријатија. 

Чл. 10 
Поблиски прописи за организацијата и рабо-

1ење на главните дирекции и за овластуење на 
главниот директор и шефовите, како и прописи 
за администрацијата донесуе со Правилник Ми^ 
иистерот на трговијата и снабдуењето на Народна 
Република Македонија. 

Чл. 11 
Со влегуеше во сила на оваа Уредба преста-

н а т да важат сите прописи кои се во супротност 
со прописите на оваа Уредба, 

НлЛ 2 
Ова Уредба влегуе во сила со денот на објзн 

зуењето во „Службен весник на Народна Реп^4 
блика Македонија'" 

Бр. 6132, 2 јули 1947 година Скопје 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА) 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Л. Колишевски с. %% 
Министер на трговијата н снабдуењето 

на НРМ Д. Бојановски с. р. 

Д О О 

По укажана потреба, а врз основа чл. 79 стѕ 
II од Уставот на НРМ, Владата на Народна Рф 
публика Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 
и оснивање Комисија за фискултура ири Владата 

на Народна Република Македонија. љ 
Чл. 1 1 

При Владата на Народна Република Македон 
лија се оснива Комисија за фискултура. 

Чл. 2 
Задаток на Комисијата е: да раководи со це^ 

локупното физичко воспитание на народот, на^ 
рочно на младината; координира и усмерава ра^ 
ботата на органите за фискултура во народните 
Одбори и во Министерството за просвета, да ја по^ 
мага и согласуе фискултурната делатност, која 
што ја развива Фискултурниот сојуз на Македо-
нија и другите масовни организации кои што 
Имаат за цел физичкото воспитание на народов 
подигање работната способност на народот и ојак^ 
нуење одбранбената снага на народот. 

Комисијата работи по нанатствијата од Коми-
тетот за фискултура при Владата на ФНРЈ. 

Нл. 3 
ч Комисијата се состои од: претседател, секр^ 

?ар и потребен број членови, кои што ги поставув 
Владата на предлог на Претседателот на Владата. 

Чл. 4 
Комисијата има своја одделна предсметка на 

приходите и расходите во рамките на предсмет^ 
Јата на приходите и расходите на Претседател 
сивото на Владата на НРМ. 

Претседателот на Комисијата е наредбодател 
извршуење предсметката на приходите и рав^ 

водите, 
Нл. 5 

Се овласту! ррет^еда?елдт кџ владата да ̂  
несуе поблиски Одредби за спроведеше на о! 
Уредба. 

нл. е 
Оваа Уредба влегуе во џила ед ШГОГ ДО „ 

цото објавуваа во „Службен весник до 11Рм,,1 
Скопје, 6137 2 јули 1947 ѓод. 

Претседател на Владата ШЏ Н. Р. Ш( 
Л. Колишевски 6. р. 

2 0 ! 

Врз основа на чл. 79 ст. П од Уставот на ИјЦ 
родна Република Македонија, Владата на Набоде 
на Република Македонија е доиесуе следната 



н. к СЛУЖБЕН 8ЕСНИК НА И. Р М. Стр. 221 

У Р Е Д Б А 

до создавањето на КОМИСИЈА за кинематографија 
ф г Владата ѕа Народна Република Македонија. 

Чл. 1 
При Владата на Народна Република Македон 

ЅиЈа се создава Комисија за кинематографија. 
Комисијата се состои од претседател и потрес 

Зец број членови, кои ги поставуа Владата на 
федлог на Претседателот на Владата, 

Чл. 2 
Задаток на комисијата е да раководи со кине-

м а т о г р а ф и ј а да се грчжп за издигањето на филм 
ржите к\дроа'4 и адм^нистр^тилно-ол^ративно Да 
радово д и со фи^мскигЈ претпријатија од репуолИ^ 
Банско значени:?, 

Чл. 3 
Поблиски одредби за организацијата и рабО' 

Јгата на Комисијата од чл. 1 на оваа Уредба ќе 
Пропише Претседателот на Владата на Народна 
Република Македонија. 

Чл. 4 
Со влегуење во сила на оваа Уредба престар 

Нуат да важат прописите противни на оваа Уредба 
Чл. 5 ^ 

Оваа Уредба влегуе во сила со објавуењето 
Во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 6136/2 јули 1947 год. Скопје. 
Претседател на Владата на Н. Р, М., 

Л. Колишевски с. р 

2 0 2 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувај 
на Владата на Народна Република Македонија за 
поднесуење уредби по прашањата од народното 
стопанство и обновата на земјата Владата на На-
ДО дна Република Македонија по предлог на Мини-
стерот на народното здравје ја донесуе следната 

У Р Е Д Б А 
за образуење специален двомесечен курс 

за апотекарски помошници 

Чл. Г 
Се образуе специален двомесечен курс ^и а по-

модарски помошници при Министерството на на-
родното здравје на НРМ. 

Чл. 2 
Курсот ќе се посетуе од одлично и многу-

Добро завршилите курсот квалификовани лабо^ 

Еили, КОИ ДО сега во својата апотекарска пракса 
:ажале: големо познавања на апотекарската ра-ч 
а и со тоа се технички оспособиле за работата 

која треба да е вршат. 
р Курсот може да го посетуат и лица кои имаат, 
најмалку завршено IV клас гимназија со петго-
дишна апотекарска пракса и лица кои имаат по-
З^кје од VI клас со двегодишна апотекарска прак-
са, како и лица со VII клас и една година аиотекар 
ека пракса. 

Нл. 3 
Курсот ќе трае од 1 јуни до 31 јули 1947 год. 

Чл. 4 
Успешно завршилите курсот имаат квалифк^ 

кации-апотекарски помошници, / 
Чл. 5 

Курсистите по време на посетуваа на курсов 
ќе имаат бесплатно стан и храна, 

Чл. в 
Се овласти е Министерот на народното здрацЈф 

да пропише Правилник за спроведувал и ИЗВЈИ 
шуење на оваа Уредба. 

Чл. 7 
Оваа Уредба влегуе во сила со денрт на о(5у 

народуељето во ,,Службен весник на НЃМ", а к ! 
се прилага од 1 јуни 1947 год. 

Бр. 6134/2 јули 1947 год. Скопје. 
Претседател на Владата на К. Р. М̂  

Л. Колишевски 6. р. 
Министер на народното здравје н . Р. м 

Др. В. Попадин с. р, 

2 0 3 

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за запазу^и 
ње на земјоделските имоти пропишуам 

П Р А В И Л Н И Кх 
за организација на полските чувари, постапка сеј 
фанатиот добиток и постапка и проценка и ! 

штетата и наложував на казните 
Нл. I1 

Полските чувари се на постојана или на вре^ 
мена служба. По потреба полските чувари можаИ 
да имаат сезонски помошници. 

Чл. 2 
Полските чувари се назначуат од местено^ 

Односно градскиот (реонскиот) народен одбор, 
Исплатуењето на принадлежностите ћа пол-? 

ските чувари е на терет на местено? односи^ 
градскиот (реонскиот) народен одбор кој го из' 
вршил назначуењето. 

Размерот на принадлежностите на полските 
чувари се определуе во годишниот буџе1ѓ на од^ 
носниот местен, градски (реонски) народен одбору 
а према обимот и големината на работата. Прти 
надлежностите на полските чувари можат д ! 
бидат само во пари. 

Местниот односно градскиот (реонскиот) 
роден одбор може да определи и други парични 
награди зависно од успехот во службата и пока^ 
жаните резултати. 

Чл. 3 
Полските чувари можат да бидат вооражанн 

со огнестрелно оражје. 
За држење и носење на оражје полските чуч 

вари се должни да се снабдат со редовна дозвола^ 
издадена од надлежните органи на внатрешните 
работи. 

Чл. 4 
Полските чувари се должни постојано да 

обиколуат одреденото им подрачје. На нив не мо^ 
жат да бидат возлагани други работи и служба 
освен во искључителни случаи нити пак можат, 
през службено време да извршуат приватни 
работи. 

Одредбата на ст, I на овој член важи и за ШИ 
мошниците на полските чувари. 



Стр, 228 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр, 23 

,Чл. 9 
За нарушение на одредбите на чл. 4 на овој 

Правилник како и во случај да собират какви и 
да било парични казни, било да се ползуат со 
плодовите кои им се поверени на пазење, нару-
шителите ќе се казнат со парична казна во раз-
мер на предвидената казна по Уредбата за запа-
ѕуење земјоделските имоти за односната причи-
нска штета. При повторен случај полскиот чувар 
се отпушта и од служба, 

Постапка со станатиот добиток 
Чл, 6 

Добитокот, кој се фане да прави штета 
согласно одредбите на Уредбата за запазуењв 
семјоделските имоти, се закаруе од полскиот чу-
вар, сопственикот на имотот или секое друго лице, 
кое го затече добитокот во штета до местниот од-
носно градскиот (реонскиот) народен одбор. Така 
станатиот добиток се чува во одредени за тоа од 
одборот простории и се пушта след како сопстве-
никот на добитокот ја плати направената штета 
п расходите направени за хранење и чување на 
добитокот и другите расходи до колку ги има. 

Ако сопственикот на добитокот во срок од 15 
дена од денот на факјањето на добитокот во ште-
та не се јави или се јави, а не сака да ја плати 
штетата и расходите направени за хранење и чу-
вање на добитокот и другите расходи, или е пак 
сопственикот непознат и не се јави за 15 дена ол 
денот на објавуењето на уобичаен начин огласот, 
добитокот се продава на јавна лицитација за што 
се обавестуе сопственикот на добитокот. Ако соп-
ственикот на добитокот не сака да присаствуе на 
продажбата ита е непознат и не се јави добитокот 
се продава без присаствие на сопственикот за што 
се одбележуе во записникот за јавното продавање 

Од добиената сума на продажбата се наила! у е 
паричната казна, направената штета и сите напра-
вени расходи а остатокот од сумата се предава л а 
сопственикот. Ако во продолжение на 1 година 
споственикот на добитокот откажуе да прими ос-
татокот од сумата или пак во истиот срок ако е 
непознат или не се открие, остатокот од сумата 
се внесуе во полза на републиканската каса Кога 
сопственикот на остатокот, од парите не е познат, 
не го повика местниот односно градскиот (реон-
скиот) народен одбор со оглас на уобичаен начин 
да се Јави :а прием на парите во срок од 1 година 
ед денот на извршената лицитација. Ако огласот 
го издава местниот народен одбор тој ќе испрати 
и на околискиот народен одбор да го овој објави 
на обичаен начин и во седиштето на околијата. 

Постапка и проценка на штетата и наложуењс 
на казните 

Чл. 7 
Месениот односно градскиот. (реонскиот) на-

роден одбор веднага след примањето на пријавата 
назначуе 3 члена комисија која на самото место 
да утврди штетата и тоа го констатира во за-
писник. 

Чл. 8 
Комисијата треба да биде составена од еден 

член на местниот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор како претставите л и членови: I 
службеник од одборот, кој што е записничар на 
комисијата и 1 агроном или лице со потребна 
стручна спрема но по немање на такви лица 1 
лице од редовите на зем!оделските стопани. За 

времето на излегуењето на самото место комиси-
јата ги извести оштетениот и извршителот 
односно сопственикот на добитокот. 

Во случај на направена голема штета во 
лозја, зеленчукови градини и овошни градини, 
како член на комисијата задолжително учествува 
еден агроном или лице со потребна стручна 
спрема. 

По предметите во кои што ,решава околи-
скиот суд, судот може по барање на странките да 
изврши поновно преценка за направената штета 
со участие на стручно лице. 

Чл. 9 
Патни и дневни пари на комисијата се на 

терет на лицето кое е должно да плати штетата 
Но до колку тоа лице предварително не ги плати 
патните и дневни пари5 пријавителот е должен 
да ги плати. 

Размерот на платите и дневните пари на ко-
мисијата ги опре делу е местниот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор према местените 
прилики. 

Кога се вршат проценки со едно излегуење на 
комисијата во исти ден, тогај дневните и патните 
трошкови сразмерно ќе се поделат на сите пред-
мети по кое е извршена проценката на штетата. 

Чл. 10 
Размерот на направената штета се определуе 

на следниот начин: 
1) За м но го годишните земјоделски култури: 
а) лози стари до три години се зима бруто 

приход од една тригодишна лоза и се помножуе 
со еден, два или три, во зависимост од тоа да ли 
е лозата стара една, две или три години и се до-
дава вредноста на една посадена лоза. 

б) на лози постари од три години се зима ос-
нова бруто приходот од самата лоза, се помножуе 
го 6 и се додават разноските за риголуењето. 

в) за орасите, коштаните и посадените јаболки 
и крушки, стари до 10 години а за останалите 
илодородни дрва до 5 години се зима средниот 
бруто прихот од 5-то годишно дрво, се помножуе 
со бројот на годините на самото дрво и се додава 
вредноста и на пресаденото дрво. 

г) за постари пресадени и непресадени пло-
,доро дни дрва се зима средниот годишен бруто 
приход, помножен при орасите, копираните, јабол-
к ц е и крутите со 15 а при останалите дрва со 10 
и се додава вредноста на едно пресадено дрво. 

Ако на лозите или на плодородните дрва е 
нанесена само штета без да се наполно уништени, 
вредноста на штетата се одреду е во завш,чшост од 
размерот на одредената штета и оценката се 
извршуе према пазарните цени. 

2) За едногодишните земјоделски култури се 
зима средногодишен приход од 1 квм. и се помно^ 
жуе со бројот на квадратните метри од оште-
тената култура. 

Чл4 11 
За установената штета комисијата поднееуе ^ 

на местниот односно градскиот (реонскиот) наро-
ден одбор писмен записник. 

Чл. 12 
ОвоЈ Правилник влегуе во сила со денот на 

објавуењето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија", 

Бр. 7142 1—VII 1947 год. 
Министер за земјоделие и шумарство, 

Кр. Симоски с. р. 
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Врз основа на чл. 1 ст. 11 од Уредбата на Вла-
дата на Народна Република Македонија за соз-
давањето на Комисија за кинематографија при 
Владата на Народна Република Македонија, а по 
предлог на Претседателот на Владата, Владата на 
Народна Република Македонија го донесуе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 

за поставуење претседател и членови на Комисии 
јата за кинематографија при Владата на Народна 

Република Македонија. 

1. Во Комисијата за кинематографија при 
Владата на Народна Република Македонија се 
поставуат: 

а) за претседател: Ацо Петровски — директор 
на Градското претпријатие за кина, печат и рек-
лами и 

б) за членови: Благој Дрнков - директор па 
'Претпријатието за расподела на филмови и Аки 
Павловски, од Битола. 

Бр, 6135/2 јули 1947 год, Скопје, 

Претседател на Владата на Н. Р. IV!, 
Л. Колишевски с. р. 

2 0 5 

Во врска со точка 12 сид а) од РешешегЈ з 1 опиел 
ЅПуевв предметите кои апарат под планска расподелба и по 
јѓрошуачка на Мшасгрогвото на трговијата и снаб-дуењото 
Ва ФНРЈ Број 467 од 9 Јуни 1945 род, а со дел за погадно. 
Јатоно исползуење и штедења, на дрвово за огрев доне 
еуам следеа 

Н А Р Е Д Б А 
за употреба на дрва 

1) Сл го установи, државава кооперации а чаова прет. 
Вријат иј а на територијата на Народна Републик,а Македонки 
ја како средство за огрев, односно погон ќе употребата но. 
жључиво лашпгг, агркн Јаглен и други замени јаглен,н̂  л 
т̂ревна дрво може да употребат сане еа потпалеше, 

5) Оваа Наредба не се однесуе: 
а) на оние државни и кооперативни установи и прет 

Иријатијл чии инсталации за погон се полесни исклучиво 
употра да дрво; и 

6) на оние државни кооперативни претпријатија и 
Баталови кои се пР селските носот наредна одбора и во оио 
Вискито центри: борово, Пвхчеао, Ц^р. Село, Кратово. Ра 

Крива Падешки Кошево, Брод, Сидата, Расен и Де. 
Р-

I) Раководствата ва споменатата установи ц претпри-
под пода I од ова, д Наредба должни се воднава до 

I жк^џ спроведат во дедо. 
4) ОвА Наредба статуа Ѕо сила Со детт ш објавува 

во „Слушбвк влошил ка Народна ј\взгуАате Македонија41 

В ђц Ф ? ^ 
То ј 
Скопје 

М И Н И С Т Е Р 
иза трговијата и снабдуењвтд 

Д. Бојановски р̂  
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Врз основа на чл. 1 од Уредбата за измелени 
и дополнуење на Уредбата за стрижење и откуЈј 
на волна во економската 1947/48 година на Вла-
дата на ФНРЈ а со цел да се откупуењето на вол' 
пата приврши и отклонат неправилностите напр8' 
вени во досегашниот откуп Владата на Народи! 
Република Македонија е издава следната 

Н А Р Е Д Б А 
1. Сите стопани кои што се задолжени да пре-

дадат определената им количина волна-истата да 
ја предадат до 20 јули 1947 год. 

2. На сите стопани кои што притежават 5—1С 
овци и плакат до 100 динара данок или се осло-
бодени од таков, а определената количина волна 
е предале да им се исплати како слободен изли-
шок, 

3. На сите стопани кои што притежават 5—1ѕЈ 
овци и плакат данок од 100 до 200 динара а опре-
делената количина волна е предале да им се 50% 

предадената волна исплати како слободен из-
лишок. 

4. На сите стопани кои што притежават 10—20 
овци и плакат данок до 200 динара а определената 
количина волна е предале, да им се 30% од пре-
дадената волна исплати како слободен излишен. 

Оваа наредба влегуе во сила од денот на об-
јевуењето на истата. 

Бр 6266 од 2 јули 1947 год, Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ, 
Л, Колишевски, с. р. 

Министер на индустријата на НРМ^ 
Г. Василев, с. р. 

2 0 7 
По укажаната потреба, а со цел да се запази 

рокот предвиден во планот за време трајањето н/ 
откупот на житарици^, ја издавам следната 

Н А Р Е Д Б А 
за изменеше и дополнение наредбата на овоа Ми^ 
нистерство Бр. 11365 од 6. VI. 47 год. за време тра-
јањето на откупот на житариците по околии уЛ 
територијата на Народна Република Македонија 

1) Точка 1. на Наредбата за време трајањето 
на откупот на житариците по околии на територии 
јата на Н. Р, Македонија се изменува и дополнува 
к гласи: 

Откупот на житариците во поедини околии ц 
градови на територијата на Народна Република 
Македонија ќе започне и ќе се заврши заклучно 
во долунаведените рокови и това: 

1) Во Беровска околија откупот ќе започне 10 
август а ќе се заврши на 10 септември 1947 го/..; 

2) Во Битолска околија и град Битола отку-
пот ќе отпочне на 1 август и ќе се заврши на 10 
Септември 1947 година, \ 

3) Во Бродска околија откупот ќе започне ца 
Т септември, а ќе се заврши на 10 септември 1947 
година. 

4) Во Гевгелијска околија откупот ќе започне 
на 10 јули, а ќе се заврши на 30 јуЛи 1947 година. 

5) Во Гостиварска околија откупот ќе започне 
на 20 јули а ќе се заврши на 5 септември 1947 тор. 
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6) Во Г. Петровска околија откупот ќе започ-
не на 25 јули а ќе се заврши наЗО август 1047 год. 

7) Во Дебарска околија откупот ќе започне па 
10 август, а ќе се заврши на 5 септември 1947 год. 

В) Во Демирхисарска околија откупот ќе за-
почне на 10 август, а ќе се заврши на 5 септември 
1947 година. 

9) Во Кичевска околија откупот ќе започне 
на 15 август, а ќе се заврши на 10 септември 1947 
Година. 

10) Во Кратовска околија откупот ќе започне 
на 10 август а ќе се заврши на 10 септември 19^7 
година. 

11) Во Кр. Па лапачка околија откупот ќе за-
почни на 10 август, а ќе се заврши на 10 септем-
ври 1947 година. 

12) Во Крушевска околија откупот ќе започни 
на 20 август, а ќе се заврши на 10 септември 1947 
година. 

13) Во Кочанска околија откупот ќе започни 
на 20 јули, а ќе се заврши на 30 август 1947 год. 

14) Во Кумановска околија и град Куманово 
откупот ќе започне на 20 јули, а ќе се заврши на 
10 септември 1947 година, 

15) Во Охридска околија и градот Охрид от-
купот ќе започне на 1 август, а ќе се заврши на 5 
септември 1947 година. 

16) Во Прилепска околија и град Прилеп от-
купот ќе започне на 1 август, а ќе се заврши на 10 
септември 1947 година. 

17) Во Радовишка околија откупот ќе започне 
на 10 јули, а ќе се заврши на 15 август 1947 год 

18) Во Ресенска околија откупот ќе започне 
на 1 август а ќе се заврши на 5 септември 1947 
година. 

19) Во Свети Нико нека околија откупот ќе 
започне на 25 јули, а ќе се заврши на 10 септем-
ври 1947 година. 

20) Во Скопска околија и град Скопје откупот 
ќе започне на 1 август, а ќе се заврши на 10 сеп-
тември: 1947 година, 

2!) Во Стр,умичка околија и град СТРУМИЦА 
откупот ќе започне на 1 август, а ќе се заврши на 
20 август 1917 година. 

22) Во Струшка околија откупот ќе започне 
на 1 август, а ќе се заврши на 5 септември 1947 
година, 

23) Во Титов Велешка околија и град Титов 
Велес откупот ќе започне на 1 август, а ќе' се 
заврши на 5 септември 1947 год. 

24) Во Тиквешка околија откупот ќе започне 
на 15 јули, а ќе се заврши на 30 август 1947 год. 

25) Во Тетовска околија и град Тетово отку-
пот ќе започна на 20 јули, а ќе се заврши на 5 
септември 1947 година. 

26) Во Царево Селска околија откупот ќе за-
почни на 10 август, а ќе се заврши на 10 сеп-
тември 1947 година. ' 1 

27) Во Штипска околија и град Штип откупот 
ќе започне на 20 јули, а ќе се заврши на 30 август 
1947 година. 

2) — Останалите одредби на Наредбата за вре-
ме трајањето на откупот на житариците на тери-
торијата на Н, Р. Македонија остануат и натаму 
во важност. 

:ј) Оваа Наредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 13211 4. VII. 47 год. Скопје 

Министер на трговијата и снабдуењето 
Н. Р. М. Д. Бојановски 

С о д р ж а ! 

198 Уредба за оснивање комисии при извр-
шните одбори на околиските народни 
одбори за спроведување плановите за 
откуп на земеделски и други произвел 
денија 323 

199 Уредба за оснивање главни дирекции 
при Министерството на трговијата и 
снабдуењето на Народна Република 
Македонија 22,"; 

200 Уредба за оснивање на Комисија за 
фискултура при Владата на Народна 
Република Македонија 22ѓ 

201 Уредба за создавањето на Комисија за 
кинематографија при Владата на На-
родна Република Македонија 227 

202 Уредба за образуење специален двона-
сочен курс за апотекарски помошници 

203 ,Правилник за организацијата на 
полските чувара, постапка со фанатиот 
добиток и постапка и проценка на ште-

тата и наложуење на казните 
204 

205 
206 

207 

Решење за поставуење на претседатели 
членови накомисијата за кинематогра-
фија при Владата Н ,Р. М. 

Наредба за употреба на дрва 
Наредба за начинот на предавање и от-
купот на волната на територијата на 
Народна Република Македонија 

Наредба за изменение и дополнение на-
редбата на Министерството на трг. и 
снабдуењето Бр. 11. 365 од 6 VI 47 год. 
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227 

229 
220 
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Издава Претседателството на Владата на НРМ 
Редакција ул. М. Тито бр. 10 Скопје 
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