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Ракописите се исправаат во дупликат н а адреса. „Службен 
весник на НР Македонија" Пошт. фах. 51: Скопје. Ракопи-

сите не се враќаат. Телефон на редакцијата и 
администрацијата 636. 

Год 'V 

Овој број чини 2 динари. Претплатата з а една година 
износи 250 динари за едно полугодие 125 динари 

Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. _ Централа 
за НРМ — Скопје 8.905.812, 

213 
Врз основа на т. 2 од Напатствие™ на Министерство-

то за трговија и снабдување на ФНРЈ бр? 17445 од 30 IX 
1948 год. (Службен лист на ФНРЈ бр. 85/46) за одредување 
просечната влага на пченката по месеци издавам следно 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРОСЕЧНА ВЛАГА НА ПЧЕНКАТА ПО 

МЕСЕНИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА НР МАКЕДОНИЈА 

За пченката која ќе се откупува на подрачјето на НР 
Македонија од земјоделците производители се одредува 
следна просечна влага на испорачената пченка по месеци 
и то: 

1) За околиите беровска, бродска, гостиварска, ѓорче-
петровска, дебарска, демир-хисарска, кичевска, кратовска, 
криво-паланечка, крушевска, охридска, струшка, ресенска, 
тетовска и царево-селска: 

во зрно во клип 
во октомври до 24% до 28% 
во ноември до 22% до 26% 
во декември до 20% до 23% 
во јануари до 18% до 20% 
во февруари до 16% до 18% 
во март и април до 15% до 16% 
во мај и понатаму до 14% до 14% 

2) За околиите: битолска, ѓевѓелиска, кочанска, кума-
новска, прилепска, радовишка, свето-николска, скопска, 
струмичка, титов-велешка, тиквешка и штипска: 

во зрно во КЛИП 

во октомври до 22% до 26% 
во ноември до 20% до 24% 
во декември до 18% ДО 22% 
во јануари до 16% ДО 20% 
во февруари до 15% ДО 17% 
во март, април 
во мај и понатаму до 14% ДО 14% 

Ова Напатствие влегува во сила веднаш. 
Бр. 15325 од 14 X 1948 год., Скопје. 

Министер 
за трговија и снабдување на НРМ, 

А. Каневче е. р. 

а ш 
Врз основа чл. 3 од Уредбата за купување на земјо-

делски производи по сврзани цени од ситните земјоделски 
стопанства, а по претходно согласив на Министерот за тр-
говија и снабдување на ФНРЈ и Претседателот на Стопан-
скиот совет на ФНРЈ, издавам следна 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЕТО НА ОВА МИНИС.с » 

БР. 4291 ОД 3 VI 1948 ГОД. 

1 
Точка 1) под 14-6) од Решението на ова ми;гис< ем-

ство бр. 4291 од 3 VI 1948 год. — за определување на зе м-
јоделски производи кои ќе се откупуват од ситните земјо-
делски стопанства на територијата на НР Македонија ао 
сврзани цени и за сврзаните цени по кои истите ќе се от-
купува! — се изменува и гласи: 

"б) сушени: 70— 75 ком. дин, 17 за 1 кгр. 
75— 80 ком. дин. 16 за I кгр. 
80— 85 ком. дин. 15 за 1 кгр. 
85— 90 ком. дин. 14 за 1 кгр. 
90— 95 ком. дин. 13 за 1 кгр. 
95—100 ком. дин. 12 за 1 кгр. 

100—ИО ком. дин. И за 1 кгр. 
110—120 ком. дин. 10 за 1 кгр. 

Преку 120 ком. дин. 9 за Ј кгр. 

Ова решение стапува на снага веднаш. 
Бр. 15330 од 14 X 1948 год., Скопје. 

Министер 
за трговија и снабдување на ПРМ, 

А. Каневче е. р. 

2,2.® 

Врз основа на чл. 42 ст. 4 од Уредбата за принадлеж-
ностите на државните службеници на Народна Република 
Македонија, по предлог од Министерот на финансиите, Ја 
издавам следната 

НАРЕДБА 

ЗА ПОТВРДА ПРИВРЕМЕНАТА ВАЖНОСТ НА ПРО-
ПИСИТЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАКНАДА НА СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКАТА УПРАВА 

1. Во смисла на чл. 42 ст. 4 од Уредбата за принадле-
жностите на државните службеници на Народна Репуб-
лика Македонија се продолжува важноста на Решениево 
на Министерот на финансиите на Народна Република Ма 
кедонија од 25 септември 1947 година бр. 822 со важног 
од 1 април 1948 година до 30 јуни 1948 година. 
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II. Иста така се продолжува важноста на Решението 
наведено во точка I на ова Наредба од 1 јули 1948 годи-
на, со тоа во поглед на одредувањето висината ка накна-
дата за сите геодетски работи на терен да се применува 
одделот I од наведеното решение. 

III. Ова Наредба влегува во сила од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на ФНРЈ. 

Бр. 12397 од в X 1948 год. Скопје 
Претседател на Владата 

ЈТ. Колишевски е. р. 

Врз основа на член 5-ти од Уредбата на Владата на 
Ф.Н.Р.Ј. за цените на земјоделските производи во слобод-
но продавање (Сл. лист на ФНРЈ бр. 57/48 година), ја из-
давам одената 

НАРЕДБА бр. 8. 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРО-

ИЗВОДИ ВО СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕ! О 
НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА. 

I 

Земјоделците производители, земјоделските задруги и 
другите производители на земјоделски производи на под-
рачјето на Н.Р.М. ќе ги продаваат своите производи по 
следните највисоки цени и това како што следува: 

1. ДОМАТИ 
Во сите места 

Зрели по цена до 6 дин. за 1 кгр. 
зелени по цена до 4 дин. за 1 кгр. 

2. ПИПЕРКИ 
Во сите места 

Каварџик по цена до 7 дин. за 1 кгр. 
Бабури по цена до 9 дин. за 1 кгр. 
Бугарки по цена до 9 дин. за 1 кгр. 
Ситни лути по цена до 12 дин. за 1 кгр. 

8. КИКИРИКИ 
Во сите места по цена до 32 дин. за 1 кгр. 

4. ЈАБОЛКИ 

1 категорија (Делишес, џокатан, тетовка, ваинсеп, ре-
мети, ромбите, убавацветка, калвир, боскоп, и беличник) 

оригинал I класа по цена до 12 дин. за 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 10 дин. за 1 кгр. 
И. категорија (Карапаша, колачарка, преспанка, шар-

ламовка, ѓулка, бизмарк, аламанка, воскарка, будимка, са-
метин, бишивица, пармеика, кожарка) 

оригинал I класа по цена до 10 дин. за 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 8 дин. за 1 кгр. 
III. категорија (Маслинка, Патеалмаси, Пашаалмееси, 

шербетка, ајванка, и ливадарка) 
оригинал I класа по цена до 8 дин. за 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 6 дин. за 1 кгр. 

4а. Јаболки-капг.ници по цена до 2,5 дин. за еден кгр. 
Забелешка: Цените за напред побројаните категории јабол-
ки од 1 -XII 48 се увеличаваат со 5% од 1-1 1949 година 
со 8%, од 1-11-49 година со 12% и од 1-1И-49 година со 20%. 

5. КРУШКИ 
I. категорија (Зимска деканка, хордиева, органче, кла-

нова, виљемка, куртзаим, кантарка и црвенка) 
оригинал 1 класа по цена до 12 дин. 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 10 дин. 1 кгр. 
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II. категорија (Карамани, јечмених цариградавче* 
лер;гина, најкусана, зимска пастрмка, татликутии, екшикутиИ, 
ексерма, клержо и тиран:«) 

оригинал I класа по цена до 10 дин. 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 8 дин. 1 кгр. 

III. Категорија (Јерибасмас, раи: ка, и сите други сорти 
кои служат за преработување) 

оригинал I класа по цена до В дин. 1 кгр. 
оригинал 11 класа по цена до 6 дин. 1 кгр. 

Н 

Цените на останалите артикли остануваат исти како 
што се објавени во миналите наши наредби. 

Ш 

Согласно чл. 6 од Уредбата за цените на земјодел-
ските производи во слободно продавање, лицата што про« 
даваат земјоделски производи преку напред определените 
цени на тржници, пазариште, и др. места определени за 
продавање на земјоделски производи ќе се казнат со па-
рична казна од 100 до 5.000 динара. 

Исто така ако се продаваат, земјоделските производи 
на други места сторителот ќе се казни со парична казна 
до 50.000 динари или со поправителна работа до 3 месеца, 
до колку делото це претставува кривично дело по пропи-
сите од Законот за сузбивање на непозволена трговија, не-
дозволена шпекулација и стопанска саботажа. 

IV 

Оваа Наредба влегува во сила 11. X. 1948 година 
Бр. 14899 од 8 X 1948 год. Скопје 

Министер 
за трговија и снабдување на НРЛ1, 

А. Каневче е. р. 

Врз основа на т. 2 од Решението на Министерството 
за трогвија и снабдување на ФНРЈ — за купување суви пе-
чурки по сврзаните цени ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 
85/48) издавам следно 

Р Е Ш Е Н И Е : 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ШТО НА ПОД-
РАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КЕ 

КУПУВАТ СУВИ ПЕЧУРКИ ПО СВРЗАНИ ЦЕНИ 

1 

Суви печурки по сврзани цени ќе купуват на подрач-
јето на НР Македонија околиските задружни пословни со-
јузи преку од ним овластени задруги. 

2 

Ова Решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 15336 од 13 X 1948 год., Скопје. 

Министер 
за трговија и снабдување на НРМ« 

А. Каневче, е. р. 

Врз основа на точ. 1 под 24 од Решението на ова Ми-
нистерство број 4291 од 3 јуни 1948 година за опредеду-
вање на земјоделски производи кои ќе се откупуват од сит-
ните земјоделски стопанства на територијата на НР Маке-
донија по сврзани цени и за сврзаните цени по кои истите 
ќе се откупат издавам следен 

СЈ]УЖСЕМ ВЕСНИК НА ПРМ 
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Б И Л Т Е Н Б Р О Ј 9 
ЗА СВРЗАНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЈАТА КОИ КЕ СЕ 
ОТКУПУВААТ ОД СИТНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА 

I 

1. ДОМАТИ 
зрели 1 кгр. до 2,5 дин. 
зелени 1 кгр. до 2 дин. 

2. ПИПЕРКИ 
Каварџик 1 кгр. до 3.— дин. 
Бабури 1 кгр. до 4.— дин. 
Бугарки 1 кгр. до 4.— дин. 
Сит. лути 1 кгр. до 6.— дин. 

3. КОШТАНИ 
Едри 1 кгр. до 6. —дин. 
Ситни 1 кгр. до 4.— дин. 

4 КИКИРИКИ 
1 кгр. до 12.— дин. 

5. ЈАБОЛКИ 
I категорија (Делишес, Џонатан, Тетовка, Ваинсент, 

Ренети, Убавацветка, Калвир, Боскоп и Величини) 
оригинал I класа но цена до 8. — дин. за 1 кгр. 
оригинал И класа по цена до 5.— дин. за 1 кгр. 
II категорија (Караната, Колачара , Преспанка, Шар-

ламовка, ѓулка, Бизмарк, Аламанка, Воскарка, Будимка, Са-
м о т о , Бншнвица, Парменка и Кошарка) 

оригинал I класа по цена до 5.— дин. за 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 4.— дин. за 1 кгр. 

Ш категорија (Мислика, Патеалмаси, Пашаалмасн, 
Шербети, Ајванка и Ливадарка) 

оригинал I класа по цена до 4.— дин. за 1 кгр. 
оригинал И класа по цека до 3— дин. за 1 кгр. 

5а. Јаболки-капаници 1 кгр. до 1 дин. 
Забелешка: Цените за напред побројаните категории 

јаболки од 1-ХП-1948 година се увеличаваат со 5 о д 
1-1-1949 година со 8%, од 1-11-1949 година со 12% и од 
1-111-1949 година со 20%. 
е . КРУШКИ 

1 категорија (Зимска деканка, Хордиева, Зрганче, Кла-
нова, Виљемка, Куртзаим, Кантарка и Црвенка) 

оригинал I класа по цена до 6. — дин за 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 5.— дин. за 1 кгр. 
И категорија (Карамани, Јечменка, Цариградче, Ле-

ринка, Кајкушка, Зимска пастрмка, Татликутии, Екшикутии, 
Ексерка, Клержо и Тиранка) 

оригинал I класа п оцена до 5.— дин. за 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 4.— дин. за 1 кгр. 
III категорија (Јерибасмас, Рашка и сите други сорти 

кои служат за преработување) 

оригинал I класа по цена до 4.— дин. за 1 кгр. 
оригинал II класа по цена до 3.— дин. за 1 кгр. 

II 

Цените на останалите артикли остануваат исти како 
ш о се објавени во мнналите наши билтени. 

Ш 

Овој билтен влегува во сила од И X 194§. година. 
Број 14899 од 8 -Х-1948 год., Скопје. 

Министер 
за трговија и снабдување на ПРМ« 

А. Каневче, е. р. 

Службени известеа 

ИЗВЕСТИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИИТЕ 
НА Н. Р. М. 

ДО ДРЖАВНИТЕ УСТАНОВИ, НАДЛЕШТВА И ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА, Д О ЗАДРУЖНИОТ И НАСИПОТ СЕКТОР ЗА ПО-
ПИС НА БРОЈНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, 
НАМЕШТЕНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ, НА НИВНИТЕ 

НАДНИЦИ И ПЛАТИ, КАКО И НА ПРИПАДАЈУКИОТ 
ДАНОК 

Во времето од 20 до 31 октоври 1948 год. ќе се иззр-
ши полис на бројното положение на работниците, намеште-
иицкге и службениците, на нивните едномесечни надници и 
плати како и на данокот кој паѓа на тие надници и плати. 

Пописот к*е се изгори стрима податоците за м. септем-
ври 1848 год, за оние работници, намсштеници и службе-
ници кол с ја јте 1Л ар..:.-е уназад, а спрема 
податоците за м. октобри 1948 год. за оние кои прннадлеж-
ностнте ги примаат унапред. Пописот ќе ги опфанс: држав-
ните надлештва и ус ганови, државните стопански претпри-
јатија, задругите, општествените организации и граѓаните 
кај кои се запослени работници шмештеници и службеници. 

Споменатите податоци мораат да се внесат во пописна 
листа. Образец од оваа листа финанссзото полеренство на 
надлежниот околиски, градски, реонски народен одбор ќе 
испрати на секој работодавач. Во случај некој да не го 
прими овој образец, самиот е должен образецот да го поба-
ра од своето финсково поверенство. 

Образецот на волнената листа ќе се пополни на сле-
ден начин: во десниот горни агол на образецот над зборот 
"Вид на работа", ќе се наведе еден од следните видови во 
кои односниот работодавач влегува: 1) рударство и металур-
гија, 21 индустрија, 3) занаетчиства 4) земјоделие, 5) шу-
марство, 6) граѓевинарство, 7) сообракај, Ѕ) трговија, 9) 
други привредни гранки и 10) администрација. 

Кај п р е т п л а т и ј а од мешовит карактер ќе се назначи 
онаа гранка во која претпријатието запослува поголем број 
работници, намештени!!!! ч службеници. Освен тоа трс а да 
се назначи со прецртување на непотребниот текст во кој 
сектор (државен, задружен, општествени организации, ча-
стен) припаѓа работодавачот, а за државните надлештва, 
установи и државните претпријатија ќе се наведе уште од 
какво значсние, дали од СОЈУЗНО, републиканец или .локал-
но (исто така со прецртување ка непотребниот; текст). 

Во графата која се однесува на вкупниот износ на 
надниците и платите на учениците о стопанството (чираци-
те) треба да се внесе целокупниоЈ инос на тие нади; ди и 
плати во пари и натура. Кај работниците и намештен!:ците 
треба да се означи оној износ на надницате и платите во 
пари или во натура (или комбиновано во тари и натура), 
кој подлежи на плаќање на данок на доход. Во графите 
3, 4, и 5 на пописната листа (кои се однесуваат на подато-
ци за работниците) ќе се внесуваат податоци и за оние 
работници кои се исплатуваат во вид на плата, а не само во 
вид на надници како например шофери, ложачи, куќни по-
мошници и ел.). Разни теренски додатоци, примања за одво-
ен живот и ел., со еден збор сите примања кои не подлежат 
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на да .-ич на поход по 1 облик, не к'е се вклучуваат во изно-
сот на надниците и платите. Во графите кои се однесуват 
на данокот ќе се означи висината на данокот, безразлично 
чали е платен (внесен) или не. 

До колку исплатата не се врши месечно но дневно, 
неделно, петнаестодпевно и ел. ќе се утврди просечниот 
број на работниците, намештениците и службениците запо-
слени во м. септември 1948 год. и истиот ќе се внесе во со-
л е н а т а графа, а висината на исплатените примања ќе се 

'мораат да се испишат, бидејки он;1е в?к'е не плакат данок 
кој стварно отпаѓа на исплатените примања. 

Задругите во пописниот лист ќе ги означуват сите 
лица, кои за својата работа примаат оиределана плата која 
подлежи на данокот по I облик, без разлика дали се тие 
задругари или не. 

Сезонските земјоделски работници и куќните помо-
ќ н и ^ , кои досега не се внесуваа во, "Пописен лист", сега 
мораат да се пошипат. бидејќи оние веќе не плакат данок 
по пропорционални стопи ниту во стален износ. 

Скопје, 19 X 1918 г. — Год. (V 

Носачите, тестерашите, уличните продавци, на весни-
ци, чистачите на кондури и ел. работници не ќе се внесува! 
во "Пописен лист", бидејќи овие плакат данок во стален 
годишен износ. 

Во "Пописен лист" исто така нема да се внесуват и 
хонорарите на научниците, книжевници«, уметниците и пу. 
блицистите, дека овие се ослободени на хонорари до 20.009 
дин. а преку овој износ плакат данок по пропорционална 
стопа. Нивните плати од редовниот службен однос ќе се 
испишат, бидејки на нив плаќаат данок по чл. И Уред-
бата на Данок на доход. 

Пополнетите пописни листи работодавачите ќе ги пре-
дадат на своето финансово поверенство на околискиот* 
градскиот или реонскиот народен одбор. 

Бр. 20319 17 X 1948 год. Скопје. 
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