
Президиумот на АСНОМ, на своето за-
седание от 11 април 1945 год. на предлог на 
Поверенството за Градена! донесе следната: 

П О В Е Л Б А 
За даваше право на Удружението на инжине-

рите и техничарите во Македонија да можи со свои-
те членови да врши проектиране и изведуенје на 
сите часни технички работи. 

Чл. 1. 
Дава се право на Удружението на инжинеритг 

и техниците во Македониа да можи со своите чле-
нови да проектува и изведува сите часни технички 
работи. 

Чл. 2. 
Овластува се Удружението на инжинерите и 

техничарите во Македониа да изработи правилник 
за натрешната работа и расподела на добиените на-
гради за извршените часни технически работи во 
врска со донесената резолуциа. по која еден дел от 
добиените награди ќе се уложуе во „Фонд за обно-
вував на Македониа". 

Правилникот ќе се поднесе на одобрение на 
Президиумот на АСНОМ. 

Чл. 3. 
Горната ПОВЕЛБА влегува во законска сила со 

ленот на објавувавте. 
Секретар на Президиумот 

на АСНОМ 
(Д-р Б. Спиров) 

Претседател на Президиумот 
на АСНОМ: 

(М. А, Ченто) 

Президиумот на АнтиФашиското Собра-
ние на Нано дното Ослободуваа на Македо-
нче — АСНОМ, на заседанието си од 11 IV 
1945 година донесе следната 

П О В Е Л Е А 
Ча обавезно откупуване па хранителни стоки. 

фураж и материјали за нуждите на армијата. 
Чл 1 

За да може да се осигура редовната изхрана 
ч подржува нашата војска, Дирекцијата за снабдува" 
не и изхрана. да пристапи кон обавезно откупувате 
на сите потребни хранителни продукти и материјали. 

Чл. 2 
Обавезното откупуване к је се врши . од Дирек-

цијата за снабдуваме и изхрана и по нешо ра-
ководство 

Чл. 3 
Обавезното откупуване к)е се врши од - трн. 

членна комисија составена од: 1 представител на 

Дирекцијата за снабдувале и изхрана. 1 представи' 
тел на Главниот Штаб на Југословенската армија за 
Македонија и 1 представител на Околискиот НОО"р 
каде к ј^ се врши откупот. 

Чл. 4 
Предвидената комисија во чл. 3 од оваЈа на-

редба го врши обавезниот откуп на стоки нуж-ни за 
армијата. Размерот за обавезниот откуп го опреде-
лува саобразувајки се со нуждите на армијата' воз-
можностите на производителот' месните и сите дру-
ги условија КОЈ би могле да влијаат на самиот размер. 

Чл. 5 
За откупените стоки или материјали комисија-

та кје издава специјални потврди одобрени од Пре-
зидиумот на АСНОМ 

Чл. 6 
Откупените количества стоки и материјали ко-

мисијата к)е ги предава на НОО-ри а последните кје 
ги складираат во суви и здрави помештвниЈа до раз-
пределуването им од страна на Поверенгтвото за тр-
говија и индустрија при Президиумот на АСНОМ. 

Чл. 7 
За откупните цени на изземените стоки и ма-

теријали и начинот на плакЈането, да се имаат пред 
вид до сега издадените наредби и напатствија од 
Стопанскиот Совет, а за стоките непредвидени во 
тиЈа наредби и напатствија' кЈе се определат допол-
нително цени. 

За уточнуенЈе на сите прашанја кој можат да 
произлезат од оваЈа повелба. Дирекцијата за снаб-
дував и изхрана може да издава и дополнителни 
напатствија. 

Чл. 8 
Спрема неизполнителите на оваја повелба ,Л,и" 

пекциЈлтп за снзблуване и изхрана може да прило-
жи нужните санкција 

Чл. 9 
Ова'!' гонелба влегува во гила со денот на 

мрсното обтпрл^пне. 
Секретар на Президиумот 

на АСНОМ: 
(Д-р Б. Спиров) 

ПредседаТел ил Президиумот 
на АСНОМ: 

(М. А. Ченто) 

У Р Е Д Б А 

за горите во федеоална Македонија 
Управни распореден 

Чл. 1 
Во Федерална Македонија, до второ распореж-

дание. сите гори се считат државни и недржавни. 
Чл. 2 

1) Се забранва коначеното, пуштеното и пре^ 
тварването на горите по друга култура. — 

2) Окружниот НОО. по изслушване на мнение-

( 



к 

Стр. 2 СЛУЖЕБЕН ВЕСНИК Број 5 

го на шумарскиот референт, може да одобри изме-
нение на горската култура во некоја друга. — 

Чл. 3 
Пасенето и жиренето се допушта само во они" 

Ја гори во конто добитакот нема да штети на пра-
вилното подигване на гората. — 

Чл. 4 
1) Бројот на пуснатиот добиток но горите е 

зависен од правилното и рационалното стопанисува-
на на истите. — 

2) Сека година околискиот НОО изготва годи-
шен предлог за рационалното използуване на гор-
ената паша. во кои се предвидва и максималниот 
број на добитакот конто може да биде пуснат на 
паша во соответната гора. — 

3) Планот от став 2 на членов одобрава окруж-
ниот НОО. 

Чл. 5 
Се забранва пасенето во сите места определе-

ни за пошумЈаване во млади сечиште до 5 години, 
во расадници и во млади култури до 15 години. — 

Чл. 6 
1) Сечене на л меници се допушта само во опре. 

делените за таја цел еечишта. а во рамките на го-
дишниот дрвосечен план на соответниот околиски 
НОО. -

2) Кастрене се нозволЈава само на стари дрва. 
на тиЈа кои са определени за сеченје и на негодни" 
те за строителен материјал. 

Чл. 7 
1) Забранено е секакво паленЈе на оган во 

шумите. 
2) Но тије лица КОЈ морат појке време да се 

бават : - шума им се дозволува, по вистинската по-
треба. Е палат оган само на определени места. — 

3) Кој пали оган в шума должен је да го над. 
гледа и кога ќе си оди наполно да го угаси. — 

4) Во суво време можи надлежната власт на 
забрани секакво паленЈе на оган на одстојанЈе од 
50 м. од шумата. — 

Чл. 8 
Во случај на ножар во чија и да Је гора нај-

блискиот НОО мобилизира сето население за гасе-
ле. а во случај на нужда се иска помошт от око-
лискиот НОО исто така и от повисокиот НОО. По-
мошта е задолжителна. — 

Горско-стопаиски распореден 
Чл. 9 

П Стопанисувањето на горите ќе се врши по 
утврдени стопански плано). — 

2) Во напаствија. кој ќе ги издаЈ поверенствгг 
то ќе биди определена минималната површина на 
горите за ко ј Је задолжително да има стопански 
план. — 

Чл. 10 
Сите досегашни стопански планови са но сила. 

Чл. И 
1) Годишните ползуван^ се вршат воз основа 

на годишните дрвосечни предлози. — 
2) ОвиЗе предлози се изработуват за сите гори 

над 5 X? големина. — 
3) За гори за кој постојат стопански план го-

-тишно дпвосечниЈот предлог се составува по одред-
бите на планот 

Чл. 12 
^пчосечнитр предлози ги составува окружни-

от НОО а одобрена Министерството. — 
Чл. 13 

Составено от стопанскиот план или от планот 
за дрвосечението се врши само со одобрението на 
Министерството. — 

Чл. 14 ф 
Жалбите против стопанските или дрвосечнше 

предлози се рсшават окончателно от Министер-
ството. — 

Чл. 15 
Со државните гори управлјат и стопанисват 

Министерството за шумарство и земледелие проко 
своите хорски стопанства или преку окружните од-
носно околиски НОО. 

Со селските општинските и градските гори сто-
панисват и управлјават соответиите НОО. и 

Со манастирските, црквените и вакуфските сто-
панства и управлјават нивните управлениЈа.-

Со чаевите гори стопанистват соответните соб-
ственици. -

Чл. 16 
1) ВстојничванЈето на горските произведениЈа 

во државните, општинските, градските и селските 
гори се врши: 

1) По тарифни цени: 
2) по искалкулирана такса: 
2) Изреките произведенија можат да се отста-

пат и безплатно по решението на надлежната власт -
Чл. 17 

1) По тарифни цнеи се продава: 
2) Па месното население за часни нужди-
3) Па месното население за препродаван/и до 

-О мз на домаќинство годишно; 
4) На државните учрежденија и установи' 
5) На селските занаЈатчии кои имат како глав. 

но занимаш,е преработката на дрво. Количеството 
определеа окружниот НОО. 

2) По искалкулирана такса се продава: 
П На горско-производителните кооперации" 

На саштествуваштите даскорезници и паркон 
доклко не се снабдева од државните горски стопан-
ства.— 

3) Бесплатно се дава: 
1) На пострадалите од окупаторот или от војна-

та за постројка на домовете им; 
2) На бедните селски стопанства за постројка на 

домове и други нужни на селското стопанство по-
стројки.— 

3) Материјалот получил по став 3 т. 1 и 2 от 
членови не може да се употребеа за други цели.— 

Чл. 18 
Тарифните цени се определват сека година от 

Министерството за земледелие и шумарство а по 
предложение на окружните НОО.— 

Чл. 19 
Изработката на стопанските планови и плановите 

за дрвосечението пада во тежест на стоптсвеникот 
на гората.— 

Чл. 20 
Сеченето се врши по планот и се гледа — да 

се овозможи подмладването на гората . -
Чл. 21 

1) Сеченето во горите почнува и траје 
1) За дневниците от 15 август 
2) за дрва от (октомври до 31 март. 
По исклјучение се иозволјава отклонението от 

став 1 т. 4 и 2) на членове во следните случаји: 
1) во високостаблените гори при кои е невоз-

можно зимската сеча; 
2) во горите при кои се налага сечата от шум-

скоузгојни причини.— 
Сеченето се врши ниско до земјата, така да. 

висината на газерот (панот) не биди по-голема от 
1 /3 от пречникот.— 

Чл. 22 
П Сечата во горите не можи да се врш-и без 

дозвола па сопственикот.— 
Извозот на горените просветени'?? не мо-
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жи да се врши без нарочна дозвола од НОО. Кој 
стопанисват со горите.— 

3) Сечата в прометот ќе се регулира со епе-
циални напатствија издадени од Министерството — 

Чл. 23 
Горените произведениЈа се износат само по 

определените патишта.— 
Чл. 24 

Постројката на нови даскорезницн става само 
со позволение на Министерството за шумарство и 
земледелие.— 

2) Даскорезниците се снабдеват со нужниот др-
вен магериал за преработка во количество кодното 
саответните гори можат да поднесат.— 

3) Снабдеването (става редовно од државните 
горски стопанства а доколкоту нема таквиа се по-

зволЈава на корен по лскалкулирана цена.— 
4) Потребни напаствиЈа за даскорезницата ќе се 

издадат ,од Министерството за Земледелије и Шу-
марство.— 

Сувата и горски пасишта 
Чл. 25 

1) Сите суватн и горски пасишта сметани како 
такви на 6 април 1941 година остават и понатамо.— 

2) За ползуването на суватите и горените паси-
шта ќе се издават специални напатствиа.— 

Пошумлаване и расади иии 
Чл. 26 

Пошумлаване на сите определени места се вр-
ши по специален план.— 

Чл. 27 
Годишните работи на пошумлаванјето се вршат 

со годишен ирелиминар изработен от окружните 
НОО и одобрени от Министерството за землЈоделие 
и шумарство — 

Чл. 28 
Средства за пошумлјаванѕе са: 

1) Фонд за засеЈаване во кој се внаса 10% От 
тарифните такси. — 

2) доброволна работна рака от НОО организа-
ции, НОМСМ. АФЖ. НОФ и воените части.— 

3) оделени кредити определени от Министер-
ството за земледелие и шумарство или други 
учрежденија и установи; 

4) Сите прибрани глоби от нарушениЈата по 
горите.— 

Чл. 29 
Ловот се уредеа со специален правилник 

Наказателни разпоредби 
Чл. 30 

1) КОЈ ја копачи или претвара гората во друга 
култура без позволително или Је пусти: се накажува; 

1) принудна физичка работа до 6 месеци и 
2) глоба до 10.000 динари 

2) Ако нарушеннето е направено во заштитна го-
ра наказанието је до 1.1/2 година принудна физич-
ка работа и глоба до 30.000 дин. 

Чл. 31 
1) Који пушта добиток на пасене или жирене во 

отворени гори без позволение или пушта добитак 
во поголем број от иозволениот се наказва. со троЈ-
ниот размер на предвидената тарифна такса 

2) Ако нарушеното е направено во заштитна 
гора. млада култура или млади сочишта се наказва 
со петорниот размер на тарифната такса.— 

Чл. 32 
Да се накажи со глоба до 1.000 динари или 

принудна работа до 1 месец.— 
1) КОЈ во шума или на одстојаније помало од 

50 метра од шумата пали оган без дозвола од шумар, 
орган, КОЈ пали кутици или газери. пали куму 
или вар.— 

2) КОЈ пали оган надвор од определеното место 
6) кој ќе најди в шума остави оган, на не го 

угаси или за то ќе ги обавести првите лугје шо ќе 
ги срети. КОЈ ова пријава не Ја саопшти на најблиски-
от НОС. или на собствениког на шумата. — 

4) кој ќе остаЈ не угасен оган во шума. 
5) ко ј повикан да гаси пожар в шума не дојди, 

а не се оправда, или ако нејќе да гаси, или не се 
покорува на наредбата на тој што го раководи гасе-
њето на пожарот.— 

Чл. 33 
1) Којто сечи или собира дрва без позволител" 

но или со позволително но не во определените сечи-
ште се наказва; со тројниот размер на тарифната 
такса. 

2) Ако је сечата извршена без позволително и 
не во определеното сечиште, нарушителите се наказ, 
нат со петорниот размер на тарифната такса. 

3) Ако нарушението е извршено во заштитна 
гора. над дрва оставени за семе или сенка. наруши-
телите се наказват со десеторниот размер на тариф-
ната такса. 

Чл. 34 
КоЈто дупи кората на дрвата или по неко) друг 

начин ги штети се наказва со: 
1) Присилна физичка работа до 1 месец; 
2) глоба до 5.000 динара. 

Чл. 35 
Нарушителите признати за виновни по распО' 

редите на чл. 30, 31. 32. 33 и 34 на Уредбава се осу. 
д\'ват и на плаштане прмчинените вреди и загуби. 

Чл. 36. 
За глобите и обештетениЈата изречени ПРОТИВ 

неполетните или злпретените одгаварат законите им 
претставители, а за слугите господарите им. 

Чл. 37. 
Конто не се нрридржава на разпоредбите н. 

стопанскиот план или дрвосечнио предлог се на-, 
казва со: 

1) Присилна физичка работа До 6 месеца: 
2) глоба до 5.000 динара. 

Чл. 38. 
За разгледуване и судене на нарушени!ата по 

Уредбава са надлежни редовните народни околиски 
судови. 

Чл. 39. 
Пресудните глоби одат во полза на фондот за 

залесјаване. 
Чл. 40. 

Доколко пресудните глоби не можат да се со-
берат се заменват со присилна физичка работа ќато 
се смета 50 динара за секој работен ден. 

Чл. 41. 
1) Сите горски материјали прибавени противно 

разпоредбите на наредбава се конфискува^ 
2) Сите орадиЈа кои служат за извршване на 

нарушеното се конфискува^ 
3) Материјалите се предават на најблискиот НО 

на пазене до правоснажието на пресудата. 
4) Орадијата со кој Је извршиле нарушението 

се предават заЈедно со пријавата на надлежнио суд. 
Чл. 42. 

1) За извршените престаплениЈа се поднесват 
пријави. 

2) Пријавите може да поднесват секој гражда" 
иин или орган на народно ослободителна власт. 

3) Горените органи се задолжават да поднес-
ват такови пријави и това најкасно 10 дена след из-
вршеното или констатираното нарушение. 

Чл. 43. 
Органите на народната власт ако извршат не-

кое од предвидените во уредбата нарушение се на" 
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казват со максималниот размер на предвиденото 
наказание. 

Чл. 44 
Органите на народна власт, кои немарно пода-

дат нршавите или воопште не подават такови за из-
вршените нарушениЈа се наказват дисци.плински' и 
во повторен случа се дават на суд за саоотерство. 

4л. 45 
Уредбава влегваво сила со денот на објавјането. 
бр. 12(з6/45 Министар 

на Земеделие и шумарство 
В. ФОТЕВ с. р. 

Согласно чл. 11 од Уредбата за горите во фе-
дерална Македонија се издава следната: 

Н А Р Е Д Б А 

За сечеше, извоз и контрола над ш\ м. произ-
в е д е ш ^ . 

Чл. 1 
Сеченото на сите државни и не државни шуми 

со исклјучение на часни1е заорани до о ха се врши 
ооз искова на одоорепите дрвосечии предложи. 

чл. 2 
дрвосечннте предложи се составува од окруж-

ните п о о . а одобрува од Министерството за' 
мледелие и шумарство. 

Чл. 3 
Дрвосечннте предлози се предлага во 3 при. 

мерка и се поднесува^' на одоорениЈе на)доцна до 
Л Јули. 

Чл. 4 
1) Сечењето не можи да се врши надвор од 

определениот срок за сеча. — 
2) Во нискостаблените гори не можи да се 

врши сеча ако сечишгето не биде предходно обе-
лежено од надлежни шумарски орган. — 

3) Во висОкостаблените шуми не можи да се 
врши сеча дрвата за сечеше ќе бидат обележени од 
надлежниот шум. орган. — 

4л. о 
Определувањето" на седиштето во нискоста" 

блените шуми го врши. шумар, референт при око-
лискиот односно окружниот и с о или управител на 
стопанство и се ооележува од нижиге шумар, орга-
ни под контрола на шумар, референт. — 

Чл. О 
Обележаванје на дрвјата' за сечеше во високо-

стаблените гори го врши околискиот, односно 
окружниот шумар, референт или управител на гор. 
стопанство или под негова строга контрола и одго-
ворност опитни шумар, органи од поверение му 
персонал. — 

Чл. 7 
Обележаванјето на дрвја за сеча се врши во 

иисокостаблените гори се контролно чеканје и ну-
мератор. Дрвата обележени за сечеше се маркира 
на коренот каде се клава номер по ред на обеле-
жените дрвја и знак на контр. чеканче а на градна 
височина се удара само знак од контролното 
чеканче. — 

Чл. 8 
Сечиштата во ниските гори се обележува од 

сите страни, во колку сичиштето не Је ограничено 
со некој видни природни знак: пат. река и сл., со 
засечуваШе на дрвјата по границата, со бејосуванје 
или со пресека. — 

Чл. 9 
Парцелите за сечеше во сечиштето и1ш обеле-

жените дрвја ќе се предава групово или единично 
зависно од условната така да на секој - секач или 

1 р^на им се покажи од надлежниот орган сениш 1е-
парцелата или нумера 1а ма дрвјата. — 

чл. 10 
1 шрцелите за сеча односно маркираните дрвја -

за сеча ги предала на ползуваните Па селските оо-
шгинските и градските 1 ори соодветно п е о . за др-
жавните околиските , п о и . - . 

4л. 11 
Предадените парцели или дрвја мора ТОЈ што 

ги дооива да почне да ги сече во рок од / дена од 
преданата инаку се мисли да се откажал ако не под-
.несе о п р а в д а н и доказателечза Н а О К О Л И С К И О Т 
КОЈ ќе онде надлежен да му го продолжи срокот.— 

Ч Л . 12 
1) СечеШето има да се изврши најкасно до 

31 111 во колку не Је инаку определено со некој по-
себен договор. 2) 

2) Извозот на посечените материјали мора да 
се изврши до 1-Х-ако не је инаку определено со 
некој други договор. — 

Чл. 13 
Исеченото дрво и дрвен материјал не можат од 

сечишгето да се изнесат ако' не бидат премерени, 
маркирани (чекичани) и ако за то не биди издаде-
но писмена дозвола. — 

Чл. 14 
1) ПремераванЈе се врши за градежен матери-

јал во обло. С^ мери средниот пречник со клупа и 
должинат,а на трупеца. со надмер до 20 см. за 
„шпронц". Четинарското дрво се мери без кора и 
широколисното со се кора. Мерењето се есапи во 
полни куб. метри. — 

2) Дрвата за горенје се мерат во просторни 
метра. Дрвата се редат во камари. — 

УобичаЈени надмери за дрва за гореше можат 
да се дозволат ако се регулирани со посебни усло-
вна и договори. — 

Чл. 15 
Ни маркиранје пред извоз подлежуиат: 

1) Сите градежни материјали поли или деле -
ни КОЈ имат поголем пречник или висина од 4 см. 

г) Дрво за гореше: цепаница и оолици до 7 см. 
висина и л,и пречник, до /о"/о. 

о) Сите опиени материјали, КОЈ се бичат на при-
ватни даскорезници за трговија, на двете страни 
ШУЧО. 

4. Сите бичени материјали, бичени на државни 
даскорезници и продадени на приватни лица. од две-
те страни 100%. 

Чл. 16 
Сите други материјали не споменати во пред-

ходнио член не подлежат на маркиранЈе а само се 
премеруват. — 

Чл. 17 
МаркираШето на шум. ироизведенша го вршат 

реонските или контролните шумар, органи. овла-
штени за таЈа работа од шум. референт, -паркирање-
то се врши на самото место на добиванје т. ј . во 
шума кај газеро за градежно дрво а во шума по 
камариге за огревно дрво. 

ЧекичанЈето надвор од гората, на извозни па-
тишта на складој и сл. е забранело за градежен ма-
теријал; За дрво за горенје можи да се разреши 
според мненијето на шумар, референт — 

Чл. 18 
ЧекичаШето на дрвните материјали да се вр-

ши со боја и то: За материјали од држав. шума со 
црна боа. — 

За материјали од селски, општински или град-
ски со црвена боја. — 

За материјали од пр.иватна шума со зелена боја 
Чл. 19 

Чекичанје ќе се врши со нарочно контролно че-
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канче, КОЈ ќе бидат изработени од Министерството 
на земледелие и шумарство, За сега можат да се 
употребуват чеканчинЈата останали од бившите ре-
жими. — 

Чл. 20 
Извоз на шум. материјали можи да се дозволи 

само после уплатата на соответнага такса што ќе се 
докажи се за таЈа цел издадена потврда. — 

Чл. 21 
Уплатата ќе се врши за селски, општински и 

градски шуми во соответните НОО а за државни но 
околиските НОО. — 

Чл. 22 
1) За извршената уплата се издават специјално 

потврда дозвола. — 
2) Дозволите се државни кочани и претставлја. 

ва паричен документ. — 
Чл. 23 

Дозволата се издава в̂ ) три примерка. Уникато 
останува при ТОЈ ШТО је издава, дупликатот и три-
пликатот се предава на купено со задолжение ду-
пликат да го предаЈ на реонскиот пазач или кон-
тролен орган, за да можи да пресечи или изнеси 
пресечениот материјал. 'Грипликато го задржува кај 
себе како доказ за легално спечелеНИ гор. произ-
ведевме, — 

Чл. 24 
Дозволите односно нивните трипликати КОЈ ос-

тануваг ка) купено, служат како дозвола за извоз 
на материјалот од шума до дома и на нив шумар, 
органи ќе потврдува со својот потпис коклу и на 
кој датум је изнесено дрво от шума до дома. — 

Чл. 25 
Овија дозволи се издава за сите шум. произ-

ведениЈа и купецо при извезувањето је задолжен да 
ги носи со себе и покажи на баранје на власта. — 

Чл. 2(5 
Дозволите се издават со важност до 20 дена. 

Околијските НОО. можат во оправдани случај да го 
продолжат срокот до 3 месеци. -

За продолжувале преку 3 месеца одобрава 
окружниот НОС. 

Чл. 27 
1) За случај да бидат дрвата пренесувани на 

пазар за продавале, општинските НОС. ќе издават 
оделни белешки. — 

2) Белешките се издават воз основа на дозво-
лите кој се депонирани кај огпптинскио НОС). Ови-
је белешки можат да ги издават и селските НОО. 
но мненијето на околискиот НОО. 

Чл. 28 
Белешките ќе се издават со определен срок на 

важност Срокот ќе го одредат околиските НОО. во 
согласиЈе со месните прилики. Срокот не мож,и да 
биди по голем од 3 дни. — 

Чл. 29 
Кој изнесува од шума дрво без дозвола или 

носи дрва на пазар без белешка се смета да ги др-
вјата секол без дозвола и материЈало му се конфи-
скува а против исто поднесува пријава согласно 
уредбата за горите. — 

Чл. 30 
За злоупотреби со дозволите или белешките, 

за фалсификат и сл. да се поднесува пријава до 
судските одели на окол. НОО за накажуванЈе по на-
казателните закони. — 

Чл. 31 
Ова наредба влегува во сила со денот на обја-

вувале бр. 783/45 
МИНИСТАР 

На Земледелие и шумарство 
ЃБ. Фотев с. р.) 

Ц А П С Л С А г ) 3 3 Работнички алишта (платно за работнички исиг 
" би мидон и); 

за изменевме и дополнение на наредбите 3 А) 33 ша,ак ' ч о ј^ платно ; 

и 4 од 6 I11945 год. издадени од бившото е \ з а ж е н с к и рокли ' Г Г Н И или претежио В С Т Г мм " ш т о ,мм. " " м ч д в п и им ииииЈм . з а ж е Нски рокли бубакЈерни или претежно 6уба-
Ловеренство на трговијата и снабдувавте к ј е р „ н ; 

з) за женски рокли, свилени. 
Министерството на трговијата и сиабдуенјето да би 

могло да ги реализира задачите кои му се поставуат во Мастраф за облекло: 
шрскѕ со снабдуенјето на населението, војската итн. а ) к о м п л е т е „ прибор за машки, зимски капут ш 

мантил; 
Н 9 Р С Д У В 9 комплетен прибор за женски зимски капут, миг 

гил или костум; 
Чл. 1 в) комплетен прибор за машки алишта; 

Во срок од 48 часа сите индустријалци, трговци на г) ракавска тканина; 
крупно, крупно и ситно, како и ситно — се задолжуат да д) ракавска постава; 
ги декларира^ долупосочените стоки, пред народните од- е) пластика; 
бори односно соответните отсеци. Од деклариранје се ис- ж) росхар; 
клјучуат само најнеопходими стоки за лична употреба на з) пвишна; 
часните лица. и) бубакј-фата шнајдерска; 

ј) фателин; 
I к) сиот материј ал за постава. 

Платови за облекло во метра: 
а) за машки зимски капути и мантили; Долни алишта (рубл\е — веш) во метра: 
б) за женски зимски капути, костуми и мантили, а) за машки долни алишта (,за рублје) од бубакј или 
в) за машки алишта; претежно бубакјни; 
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б) за машки долни алишта (за рублје) од коприна или 
претежно копринена 

в) за женски долни алишта (за рублје) од бубакј или 
претежно бубакјерни; 

г) за женски долни алишта (за рублје) од коприна 
или претежно копринена 

д) останала стока во метри за женски долни алишта 
(рублје — веш); е) фланела или порхет за новородени деца. 

Платна: 

а) американ (молино); 
б) целволе — платно; 
в) платно од коноп; 
г) платно за цедила — филтери; 
д) и сите Д)уги видови платна кои не се спомнати Н1 

друго место во оваја наредба. 

Готови машки алишта: 
а) машки зимски капути и мантили; 
б) машки алишта цивилни комплетни; 
в) работнички алишта компл. ^работи, комбинизони); 
г) мантили за работа; 
д) блузи за работа; 
е) машки капути; 
ж) машки елеци; 
з) панталони или чакшири.-

Готови женски алишта: 
а) женски зимски капути, мантили и костуми; 
б) женски рокли; 
в) женски блузи;. 
г) поли (сукни). 

ГоТови детски алишта: 
а) алишта за машки деца бр; 3 до 10; 

1.6) р. о к ли за чупинј,а бр. 3 до 10; 
ч ј - е) алишта за дечинја бр. 32 до 44; 

г) рокли За девојчиња бр. 32 до 44; 
д) детски зимски капути и мантили бр. 3 до 10; 
е) зимски капути и мантили за деца од 10 до 16 години; 
л;) зимски капути и мантили за девочинја од 10 до 

Ја.години. 

Готови машки долни алишта ѓрублјеј; 
а) кошули со долги ракави; 
б) кошули со куси ракави; 
в) гак ји долги; 
г) гак ји куси; 
д) маици; 
е) зимски машки подкошули; 
ж) зимски машки гак ји ; 
з) пиджами; 
и) кошули за спиенје (спавакјици) 

Г" 1 

Готови женски долни алишта (рубл\е): 
а) комбинезони и кошули; 
б) гак јици (килоти); 
в) зимски женск-и подкошули; 

г) зимски женски гак ји ; 
д) пиджами; 
е) кошули за спиенје (снавакјици); 

Готови долни алишта за деца: 

а) детски кошули бр .3 до 10; 
б) детски гак ји бр. 3 до 10; 
в) кошули за деца бр. 32 до 44; 
г) гак ји аз деца бр. 32 до 44; 
д) кошули за девојчиња бр. 1 до 3; 
е) гак јици за девојчиња бр. 1 до 3; 
ж ) зимски кошули за деца бр. 3 до 10; 
з) зимски гак ји бр. 3 до 10. 

Чорапи: 

а) чорапи машки; 
б) чорапи женски копринени; 
в) чорапи женски бубакјерни — памучни; 
г) чорапи женски куси (сокни); 
д) чорапи детски бр. 3 до 10. 

' Конец за шиен\е: 
а) конец за шиенје В;Ј калеми до 500 метра; 
б) конец за шиенје во други упаковки; 
в) ибришими и потконец (фирцфул); 
г) кондураджиски конец. 

Останала стока — роба: 
а) врвци за кондури — чевли; 
б) кепер ширит — пантлјика; 
в) канап од коноп; ' 
г) ортоми; 
д) гуртни; 
е) пуловери, Джемпери и елеци машки; 
жд пуловери5 джемпери и елеци женски; 
3) пуловер!!, джрмпери и елеци детски; 
и) чаршави креветски (сите видови); . . . -I -V ', 

ј) чаршави асталски (сите видови); 
к) крпи; -
л) кебинја за возрасни; 
лј) кебинја за деца; 
м) кебинја за кон ји ; -
н) теписи (,во метри); - . . . ,л,, 
н ј ) к.илими, (во парчинј а); . .... - - . . : 
о) линолеум; 
п) восочно платно; 
р) мушами; . 
с) тканини мрежести и платива за перлин ја; 
т) готови пердинја (завеси); 
у) тканини за декорации; 
ф) тканини за превлекуенје на мебели — намештај; 
х) врекји од коноп ; 
ц) сламарици од коноп; 
4) јастаци од коноп; 
дж) тканини од хартија; 
ш) канап од хартија; 
врек ји од книжни тканини; 
сламарици од книжни тканини; 
јастаци од книжни тканини; 
саргија и амбалаж од коноп или јута; 
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филц; ј .. 
тулци за машки капи (шешири); 
машки шешири; 
шамии; 
машки джепни шамијчиија; 
женски джепни шамијчинја; 
крпи за кујна. 

Санитетски материјал: 
1) завој и — бројон; 
б) газа во метри; 
в) санитетска вата во килограми. 

I I 
Железо и железна стока (роба): 

сето проуинисано железо (носачи У— железо, Т — 
железо, железо за прозорци, Л— железо^ 3— железо итн. 
во килограми); 

истег челик во килограми; 
бетонско железо во килограми; 
плоснато железо во килограми; 
шини железо во килограми; 
округло железо во килограми; 
полуокругло железо во килограми 
квадратно железо во килограми; 
обручно железо во килограми; 
поцинковано обручно, железо во килограми; 
бланк железо сите видови во килограми; 
црна ламарина во килограми; 
железнички колосечни материјал во килограми; 
вагонети во парчинја; 
делови за вагонети во парчинја; 
осовини за кола во чифтови; 
федери за кола во чифтови; 
потковици конјски и воловски во чифтови; ' 
клинци за потковуенје'На Добиток во килограми; 
клинци за потковуенје на чевли ,во килограми; 
брукавици во парчинја; 
текст за чевли во килограми; 
шајки сите врсти во килограми; 
синджири бунарски и лагјарски во килограми; 
куглични лежаји во парчинја: 
Дакованји во парчинја; 
менгене во парчИнја; 
ковачки огништа во парчинја; 
шнајдајзне и шнајдклупфне во парчинја; 
апарати за а у г о д н о и електрично здваруванје; 
швајсбренери; 
бушалици; 
лопати: 
дурин (ашови); 
мотики; 

(ф вили; 
рила (грабулји); 
српови; 
коси; 
будаци; 
казми; 
секири; ' 

плужни штици; 
гривни за коси; 
култиватори; 
плазеви; 
ралинци; 
тркала за копачици; 
плужни глави; 
пилавици; 
доб-шини; 
синджири за плугови; ф 

синджири за воденје; 
плужни шрафови; 
цртала; 
ножици за лојза; 
триери; 
жниачки (без платно); 
машни за ваденје компири; 

Се во парчиња: 

копачици во парчинја (номада); 
мулјачи; 
сејалици за царевка; 
сите врсти завртни и законици; 
сиот рачен алат; 
спирални бургии; 
завојни нарезници; 
сите врсти пили (тестери); 
турпии; 
емајлирано посугје; 
посугје од поцинкована ламарина; 
брушено посугје; , 
челик во килограми; 
жици во килограми; 
жичани ортоми во килограми; 
грагјевински оков во пзрчинја; 
оков за кревети во парчинја; 
кревети во парчинја; 
катанци во- парчинја; 
сачеви во парчинја; 
фенерм во парчинја; 
карабитски ламби во парчинја; 
горионицц за карабитски ламби во парчинја; 
кантари во парчинја; 
ваги; 
тегови; 
есцајг; у 

штеднјаци; 
штедови; 
к јункови; 
колена; 
пампури (кјумбинја); 
полски огништа за ковачници; 
шрафови за железа, дрво и плугови; 
шублери; 
редина (столарски); 
клјучои автомобилски и машински; 

Електротехнички материјали; 
цинкографски плочи во килограми; 
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месингани нитки во килограми; 
месингани и бакарни цевки во килограми; 
алуминиеви и оловни цевки во килограми; 
алуминум легури во килограми; 
оловни пломби во килограми; 
велисипеди во парчинја; 
рамови зз велисипеди; 
делови за велисипеди во парчинја; 
електромотори во парчинја; 
струјомери во парчинја; 
електрични спроводници (голи и исолирани); 
динамо жица; I Ј 
сијалици во парчинја; 
бергманови цевки во метри; 
решоји во парчинја; 
грејалици во парчинја; 
утии (пегли) во парчинја; 
штеднјаци во парчинја; 
пишушти машини во парчинја; 
машини за есапенје (сметачки); 
радио акумулатори во парчинја; 
аутомобилни акумулатори во парчинја; 
джепни батерии во парчинја; 
електрични агрегатори за заваруванје во парчинја; 
волтметри во парчинја; 
амперметри во парчинја; 
електрични рерни во парчинја; 
електрични лоткомбни: во парчинја; 
машина за шиенје (шивачи машини) во парчиња; 
трансформатори во парчинја; 

Водоводен и канализационен материјал: 
цефки: 

гасни и овдоводни во метри; 
за казани во метри; 
ливени одводни во метри; 
одводни од керамика во метри; 

спојници: 
за гасни и водоводни цефки во килограми; 
за казански; 
за ливени одводни; 
за одводни од керамика; 

арматура за вода: 
славини разни и шибери во парчинја; 
водомери; " 

арматура за пара: 
разни славини во парчинја; 

пумпи: 
рачни во парчинја; 
моторни; 
ливени решетки и сливници; 
ливени чесми округли и четвртасти; 
ливени дупли судопери; 
ливени и клозетски резервоари; 
ливени поклопци за шахти; 
ливени чучавци; 
ливени клозетски шоли; 

ш 

ливени емајлирани кади — вани; 
порцелански клозетски шоли; 
порцелански умивалници; 
порцелански писоари; 
бидени порцелански; 

Граг\евински материјал: 
цимент во килограми; 
вар во килограми; 
гипс во килограми; 
цигли во парчинја; 
керамиди — цреп во парчинја; 
керамички плочици: во кв. метри; 
шамотско брашно во килограми; 
шамотни опеки во парчинја; 
обични опики во парчинја; 

III. 
ЧеБ.:ц — кондури: 

работнички високи со кожни г јон (цокули) во чифта; 
работнички високи со дрвен г јон; 
работнички плитки со дрвен г јон; 
опинци кожни ; 
опинци гумени; 
машки високи со г јон од кожа; 
машки ниски — плитки со г јон од кожа; 
машки плитки со г јон од гума; 
машки плитки со г јон од дрво; 
машиќ плитки со г јон вештачки; 
женски со гјон од кожа; 
женски со гјон од дрво; 
женски со гјон вештачки; 
детски со гјон од кожа; , 
детски со гјон од дрво; 
детски со гјон вештачки; 

Готова кожа: 
долна кожа (крупен, врат окранна) во килограми; 
техничка кожа (каиши итн.) во килограми; 
масна кравине во килограми; 
-ите останали врсти на горна кожа (бокс) во Фусѕ; 

Ѕ И ЈГ 
; Ј 

IV 
црвени наместени азбестни пакунг во килограм^ 
графитирани азбестни плетеници во килограми; 
суви азбестни плетеници во килограми; 
азбест во табли во килограми; 
азбестни манлок пакунг во килограми; 
азбест за изолација во килограми; 
графитирани манлок пакунг во килограми; 
азбестни манлок пакунг гумирани во килограми; 
битумен во килограми; 
кабловска маса во килограми; 
карбид во килограми; 
компримовани амонијак в̂о челични боци) во боци; 
гумени црева разни и текстилни импрегнисани посеб-

но во метри; 
гумени гајтани разни; 

ливени постолје за банјски кјумбинја (купатил- вентил гума (да се назначи за која цел се употре-
ски печи); бува) во перчин ја; 
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гумени клапди за прскалици во килограми: 
кондензатор клапци во килограми; 
гумени кугли со ловно езгро во парчинја; 
кегли за водоводни славини во парчинја; 
осмици за клозет шоли во парчинја; 

- . гумени манжетни во парчинја; 
ракавици за технички сврхи во чифта; 
гумени плочи со жичани улошки во килограми; 

. гумени плочи без улошки во килограми; 
гума на платно со платнени улошки во килограми; 
гума за звоно резервоар „Омниа" во парчинја; 
1 ума за звоно резервоар „Хидрус" во парчинја; 
гума за звоно резервоар „Взер" во парчинја; 
чиста гума (сирова или синтетична) во килограми; 
промптус прибор за крпенје гума со ладен лепан 

во кутии; 
промптус плочи за репаратури чкрпенје гума) во 

парчинја; 
штампарски боји во килограми; 
улјани бој и во килограми; 
боји за штамбили — печати во килограми; 
фирнајс — безир во килограми; 
лакови во килограми; л 
разгрејивачи во килограми; 
распарани во килограми; 
сикатив во килограми; 
графит во килограми; 
ултрамарин во килограми; 
каолин во килограми; 
креда во килограми; 
остали копови во килограми; 
нафталин во килограми; 
парадихлорбензол во килограми; 
оцетна киселина во килограми; 
вински камен; 
винска киселина во килограми; 
лимунска киселина во килограми; . 
фосфорна киселина во килограми; 
амониум карбонат во килограми; 
антимон стреш во килограми; 
гума за печати — штамбили; -
гуми — лепак за ладно лепенје на гума; 
гуми — лепак за топло лепенје гума; 
горка сол во килограми; 
галица во килограми; 
глауберова сол во килограми; 
натриум хлор ат во килограми;' 
нишадор во килограми; 
сумпорна джигерица во килограми; 
средства за конзервирале на вокје и повркје 

килограми; 
поташа во килограми; 
хлориди (калциум, магнезиум и др. хлориди); 
хлориа вар (креп); 
хлорна лужина; 
бариум карбонат; 
бизмут сумнитрпкум; 
калиум метабисулфид во килограми; 
маст за каиши во килограми; 

кристална сода во килограми, 
пириднис бази во килограми; 
маст за паркет во килограми; 
туткал во килограми; 
бој и за чевли — кондури во дузини; 
мазиви сапун во килограми; 
берберски сапун во килограми; 
сапун — прашак во килограми; 
сапун за пранје во килограми; 
народен сапун во килограми; 
детски сапун во килограми; 
4О0/о сапун за перенје во килограми; 
тоалетен сапун во килограми; 
земи јени боји; 
кит за пенджери во килограми; 
рамно стакло за пенджери во кв ,метри, 
шуплјо стакло во кв метри; 

Чл. 2 

Стоки непредвидени со оваја наредба а се предвиде-
ни со наредбите бр. 3 и 4 од 6 II 1945 год,' и понатаки 
остануваат под режим односно индустријалците, трговците 
на крупно и ситно како и на ситно се задолжуваат да ги 
декларираат пред народните одбори. 

Чл. 3 

Во колку не се декларирани стоките посочени во 
оваЈа наредба и наредбите бр- 3 и 4 од 6 П 1945 год. или 
се пак декларирани во мало количество и метраж собстве-
ниците гребе да ги декларираат иначе во противен случа) 
ќе одговарат по законот за шпекулата. 

Член 4 

Деклариранјето на сите стоки ставени под режим 
требе да стане след обнародуенјето на наредбава во срок 
од 48 часа а окружните одбори најкасно до 5 мај 1945 год. 
да испратат општи сведениЈа за наличните стоки ставени 
под реж"им на Министерството на трговијата и снабдуе-
нјето — отделение за снабдуенЈе. 

Член 5 

Деклариранјето на стоките ставени под режим ќе 
станува за другите месеци секој месец од 1—5 пиело. 

Член 6 

Народните одбори се задолжуваат најкасно до 7-мо 
число од секо! месец да представат сведение за деклари-
раните стоки на окружните народни одбори 

Окружните народни одбори пак. се задолжуваат се-
во ноје 10-то пиело од месецот да иѓпракјат општи сумарни 

сведенија за наличните количества стоки кој се ставени 
под режим. 

Член 7 
) Распределението и продавањето на стоките под ре-

жим ќе станува исклучиво по предходно одобрение на 
Министерството на трговија и снабдуенЈето. соответно на 

? општиот план за поарчуваше. 
Член 8 

Секакво закупуванје и пренесувале на стоки, преден" 
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дени со проја наредба, од место во место во Македонка деративна демократска Југославија, 
и од федерална Македонија во другите единици на Демо-
кратска Федеративна Југославија, можи да стани само со Чл, 10 
разрешена на Министерството на трговијата и сна6- . V 
туенјето СекоЈе нарушение на оваја наредба ќе се казнува по 

, , п конот за шпекулата. 
Ч Л ' 9 ГЛ 1 г 

ОваЈа наредба влегува во сила со денот на нејзиното 
Стоки не посочени во оваја наредба и во наредбите објавувале. 

3 и 4 се слободни и истите можат да се закупат на секаде Смрт на фашизмот - слобода на народот 
и пренесуваат во федерална Македонија, како и истите мо- Скопје. 25 IV 1945 год-
жат слободно да се изнесуваат од нашата федерална еди- - Министер на трговијата и снабдуенјето 
ница — Македонија, во други федерални единици на фе- Тоде Ношпал 

Н А Р Е Д Б А 

за задолжително продавале на ситен и крупен добиток за месо 

На основана чл. 1 от Повелбата Ма 46 от 11 
IV 1945 година издадена от Президиумот на Анти" 
фа:::мекото собрание на народното ослободуване на 
Македонија — АСНОМ, а по предложена на Мини-
стерството н а трговијата и снабдуваше^ Мини" 
стилскиот совет на своето заседание от 18 IV о. г 
ј г лонесе оваја 

наредба 
Чл. 1 

Право на задолжително откупувале на ситен 
и групен добиток за месо имат следните комисии: 

а) Централна комисиа со седалиштето гр. Скопје 
б) Окружни комисии со седалишта во окруж-

ните места 
в) Околијски комисии со седалишта во око-

лиските места. 
Составот на посочените комисии е следниот: 
а) Централна комисиа е чинат, еден член от 

Главниот Штаб на Југословенската Армија за Маке-
донија, еден член от Министерството на трговија-
та и снабдуванјето и еден член от Главниот Един-
ствен народен фронт на Македонија; 

б) Окружните комисии имаа свои состав: еден 
член от Војната област, или Бојното подручие, еден 
член от Окружниот Н. О. и еден член от Окружни-
от Народен фронт; и 

в) Околиската комисиа која има состав от еден 
член на Војната Команда места, еден член от Око-
лискиот народен одбор и "блен член делегиран от 
Околијскиот Народен фронт. 

Чл. 2 
Министерството на трговијата и снабдувамјето 

задржува правото да со откупениот ситен и кру-
пен добиток за месо разполага и истиот го разпре" 
делува. 

Чл. 3 
Притежателите на ситниот и крупниот добиток 

за месо се задолжуваат истиот да го продаваат по 
начин предвиден во оваја Наредба. 

Чл. 4 
Процентот на задолжителното продаванје от прите-

љателите на ситен и крупен добиток за месо е: 

1 за ситен добиток: 

а) Притежателите на ситен добиток за месо 
кои немаат повече от 20 глави — грла добиток се 
ослободуваат от задолжителното продавале. 

б) од 20 до 50 глави — грла се' откупуват од 
иритежателот 5% од укупниот број на ситниот до-
биток; 

в) од 50 до 75 глави — грла се откупува од 
притежагелот 10% од укупниот број на ситниот до-
биток; 

г) од 75 до 100 глави — грла се откупува! од 
пратежателог 15% од укупниот број на ситниот до. 
оагок; 

д) од 100 до 200 глави - грла се откупува од 
притежателот 20% од укупниот број на ситниот до-
биток; 

е) од 200 до 500 глави — грла се откупува од 
лритежателот 25% од укупниот број на ситниот до-
биток; 

ж) од 500 до 1000 глави — грла се откупува 
од притежателот 30% од укупниот број на ситниот 
добиток; ) 

з) над 1000 глави — грла се откупува от прите-
катслот 35% од укупниот број на ситниот добиток. 

П за крупен добиток: 

Крупен добиток се откупува од притежателот 
6% од укупниот број на говедата до 2 години или 
непогодни за работене и приплод" 

- Чл .5 
Задолжителното откупувале и продаванје на 

ситниот и крупниот добиток за месо по околиите ќе 
станува по таблицата определена во чл. 4 от оваја 
Наредба. 

Чл. 6 

Откупувањето и продавањето по процент со-
гласно чл. 4 од ова ја Наредба влегува во обзир са-
мо, јагнина и јарина со тегло над 5 кгр. чисто месо, 
овци и кози со тегло над 10 кгр. чисто месо и гове-
да со тегло над 50 кгр. чисто месо. 
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\ Чл. 7 
Откупуваното на ситниот добиток от ското-

водците - крупни чиите стада уште се во поли-
сата да става по овој начин: 

а) Јачината. кои се одбиени односно не ци-
цаат от мајка си подпагјат за откуп по оваја наредба; 

б) Јагнинјзта кои цицаат нема да се откупу-
ваат се до оденје на стадото на пасиштата — раз-
бира се планински; След пристигзнјето на стадото 
во тие пасишта и тие јагнина во колку отговараа 
на чл. 6 веднага подлегнуваат на оваја Наредба; 

в) Сета друга стока на крупните скотоводци 
подпагја под оваја Наредбз. 

Чл. 8 

При откупуванјето на ситната стока во колку 
процентот предвиден во чл. 4 по оваја Нзредба тре-
би да се исполни со откупувале на јагнина по воз-
можност во тој процент да влезат само машки јаг-
ниња. 

Чл. 9 
Од производителите откупувањето на ситниот 

и крупниот добиток за месо во живо тегло и тоа ќе 
се откупува по овие цени: 

а) Живо тегло јагнешко по динари 7.5 за 1 кгр. 
б) живо тегло јарешко по динари 7 — за 1 кгр. 
в) живо тегло Овче по динари 5.80 за 1 кгр. 
г) живо тегло козе по динари 4.50 за 1 кгр. 
д) живо тегло говедско: I врста по 

динари 7.50 за 1 кгр. 
II врста по динари 6 — за 1 кгр. 

Чл. 10 
При откуфванје на добитокот во случај, ако 

поради технички причини не е возможно да се из" 
врши меренјето на истиот, тогај тежината на живо-
то тегло може да се определи от око во взаимно 
согласие измегју комисијата и продавецот. Во про-
ценката на тежината требе да си дај и мнението 
еден експерт делегиран от Народниот Одбор во ме-
стото каде се врши откупувањето, односно мере-
њето. 

Чл. 11 
Предаването и мерењето на добитокот за месо 

ќе станува во пунктови определени от комисиите за 
откуп. 

Чл. 12 
Плакјането на откупениот добиток за месо ста-

нува веднаш при откупуванјето и това со специјал-
ни потврди. 

Чл. 13 
Притежателите относно продавците можат да 

даваат во размена место Запиша и јарина, овци ја-
лови кози или говеда и обратно, али така да се 
добие бараниот процент на месо относно предвиде-
ниот во точка 4 од ова ја Наредба процент на гла-
ви — грла. Относно на земенениот ситен добиток со 
говеда да го определи комисијата за откуп заедно 
со продавецот 

Чл. 14 
Народните одбори се задолжувазт да состават 

список на притежателите на добитокот, кои го про' 
дале определениот процент, во оваја Наредба доби-
ток на откупните комисии. Исто така Народните 
Одбори се задолжуваат на тие притежатели да им 
издаваат белешка, која ќе послужи како документ за 
исполнение на определениот процент. 

Чл. 15 
Народните Одбори се должни да извршаат раз-

пределуванје на задолжителното даванје отиосно 
продаванје на ситниот и крупниот добиток за месо 
во своите околии и определјат им на стопаните на 
ситен и крупен добиток процент, кои гребе да го 
продадат на комисијата за откуп, како и кога, и ка-
де, добитокот да го предадат. Народните Ол^оов 
това ќе го извршат во согласие со комисиите за 
откуп. 

Чл- 16 
Народните одбори се должни да водат контрола 5 -

правилното извршуенје на оваја наредба и за сек ' 
прекршам да го известат министерството на тргогг.г 
јата и снабдуенјето. 

Чл. 17 
За правилното прилагане на оваЈа наре ми-

нистерството на трговијата и снабдуванјето може 
да даде потребни напатствија. 

Чл 18 
Секој прекршам на оваЈа наредба г.одлетува ич 

строги санкции. 
Чл. 19 

ОваЈа наредба влегува во сила со д:нот на неј' 
ното објавувале. 
Скопје 27 април 1945 год. 

Министер на трговијата и снабдуенЈето: 
Тоде Ношпал с. р. 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОТВРДИТЕ СО КОИ ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ИСПЛАТАТА НА РЕКВИЗИРАНИТЕ ФУРАЖ 
И ЗРНЕНИ ХРАНИ - УСВОЈЕНА ОД МИНИСТЕРСКИОТ СОВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕТО 

ОД 18 IV 1945 Г. СО ПРОТОКОЛ ЈУГѕ 1. 
I ОПШТИ РАСПОРЕД БИ 

Чл. 1 
За реквизираните фураж и зрнени храни, Рек-

визиционите комисији ќе дават на сопствениците на 
истите „Потврда" од специални кочани приготвени 
од Президиумот на АСНОМ. Тиа потврди са непе-
чатени по серии, носат соответни нумера и ќе бидат 

снабдени со потписите на Прегседникот на Народ-
ната влада и Министерот на финансиите. Правилно 
пополнени и снабдени со сите карактерни обележја, 
потврдите ќе служат како полно доказателстсо ^а 
видот, количеството, цената по која са земени фу-
ражот и зрнените храни и општиот збир на сувата 
која ќе требе да се плати на сопственикот 
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Чл. 2 
Потврдата ќе има следната форма и ќе содржи 

следниот текст: 
Државен геро 

Президиум на АСНОМ Сер. Ќе 

ПОТВРДА 
Примивме од — 

од село он ок. 
Пшеница 
Рж 
Јачмен 
Ц,аревка 
Сено 
Слама 

кгр. по цена за 1 кгр . Дин. се-
кгр- по цена за 1 кгр. Дин. се-

кгр. по цена за 1 к гр . Дин. се-
кгр. по цена за 1 кгр- Дин. се-
кгр. по цена за 1 кгр. Дин- се-
кгр. по цена за 1 кгр . Дин- се-

Сето Дин- — 
Ова)а потврда требе да се чува пошто испла-

тата без неја не ќе се врши. 
Истата вреди како платежно средство на сите 

државни каси. 
НАПОМЕНА: Фалсификование се накажуе со 

смрт. 
Министер на финансиите: Претсед. на Народ. вл. 

Во неЈа може да се отбележи да се ремизира 
и -фуги стоки или добиток освен поброените. 

Чл- 3 
Потврдата издадена по формата и садржание" 

^то по чл. 2, ќе служи не само како доказно средство 
-за реализираните фураж и зрнени храни и сумата 
која ќе требе да се исплати, но и како платежно 
средство во следните случаји: 

1) Притежателите на потврдата ќе можат со не" 
Ја да исплатат секаков вид данаци и др. државни да. 
вачки во неограничени износи; 

2) Истите ќе можат да се примат од државните 
каси како кауција за сите лиферацији и набавки ко-
Ји ќе се вршат за сметка на државата. 

Чл. 4 
Секоја шпекулација со купеното на потврдите 

на по-ниски цени од номиналната им стоЈност и пре-
продаване на истите со цел да се реализира елиз 
противзакона печалба, престапниците ќе бидат на-
казани како шпекуланти од војните судови 

П. ПОПОЈ1НУЕН.ТЕТО И И З Д А В А Н О Т О НА 
ПОТВРДИТЕ 

Чл. 5 
Копаните со потврдите ќе бидат на сохранение 

во федералната каса при Министерството на финан-
сиите од каде Реквизиционите комисији ќе можат 
да се снабдат со нужното количество кочани срешту 
надлежно потписани. од ополномоштено од нив ли-
це' расписки 

Чл. 6 
Реквизиционите комисији, секоја од својот сос-

тав. ќе одреди по еден член, КОЈ ќе биде натоварен 
со задачата да подучи нужното пиело кочани од потвр-
дите и од името на Комисијата да издаде надлежно 
потписана расписка на федералист касиер при Ми-
нистерството на финансиите, како и да се грижи за 
пазенето. пополнуването и издав дието на копаните 
потврди "После свршената работа на Реквизиционатз 
комисија, натовареното со таја задача лице, ќе тре-
бе да се отчете пред федералниот касиер во Мини-
стерството на финансиите, кои ќе му врати предаде-
ната од него расписка, во случај истиот да се оТче-
те правилно. 

Чл. 7 
За секоа извршена реквизиција на фураж и зр-

нени храни. натовареното лице пд Реквизииионатѕ 
комисија, со четлив ракопис ќе пополни грижливо 
Формуларот на потврдата од кочанот и штом при-
готви потврдата и ја предаде на корисникот) 
ќе с п к а од него да п о т р р д и приемот 

потврдата на формуларот што остануе на коча-
нов со својерачниот потпис, ако е писмен, или со 
отисакот на десниот палец) ако е неписмен, само о-
воа опстоЅателство да се потврди со потписите нг 
двајца свидетели 

Чл 8. 
Во случај, дека некоја потврда се пополни не' -

правилно или се направи некоја грешка во'неЈа. так-
ва потврда нема да се "издава и истата ќе се пониш. 
ти по ТОЈ нчин, што ќе си остане неискината од ко-
чанот и на кеја од Претседателот на комисијата ќе 
се напише, дека е поништена по направена грешка 

II I . И С П Л А Т А Т А НА ПОТВРДИТЕ 
Чл. 9 

Потврдите ќе се примат за исплата во полната 
им номинална вредност од сите државни каси каде 
бидат презентирани од приносителите за исплата во 
сроковите кои бидат определени дополнително од . 
Министерството на финансиите. 

Дополнително ќе се одреди од Министерството 
на финансиите кои ќе бидат исплатни каси 

Чл- 10 
Нрц. извршуене исплатата на презентираните по-

тврди, државните касиери. ополномоштени да вршат 
исплатата, ќе обрнат големо внимание на правилно-
то пополване на даните во потврдата, на сложени-
те потписи и на направените збирови. Во случај ка-
сиерот да примети дека нешто не е во ред, нема Бед-
ната да изврши исплата на таква потврда, ама за 
нередовноста во истата веднага ќе извести Мини-
стерството на финансиите и ќе тражи објаснение 
како да постапи во случајот. Ако пак забележи, дека 
е по сред фалсификат на потписите или цифрите. 
тогаЈ за случајот ќе соопшти веднага на месните ор 
гани на ОЗНА и со телеграма ќе извести Министер-
ството на финансиите за отказот на исплатата и за 
земените од него мерки 

Чл. 11 
Ако намери дека потврдата е управна , ќе ис-

плати номиналната вредност на прииосителот и во 
списокот, специално направен за таја цел. ќе забеле-
жуе името, презимето, занимането и постојаното ме-
стожителство на приносителот. за кои обстојателст-
ва ќе се увери од неговата лична карта. Исплатените 
потврди касиерот ќе ги чува во касата и штом се 
наберат повечку. заедно со списакот ќе ги испрати 
како новчана пратка на Министерството на фи-
нансиите 

Чл. 12 
Државните касиери, кои вршат исплата, иг 

крајот на месецот ќе испракјат сведениа за бројот 
на изплатените потврди, поединечната збирна сума е 
целата глобална сума како за секоја потврда ќе 
назначат сер^ата и нумерот. за да може Министер-
ството на финансиите да води евиденција за исплг 
тените потврди и за останалите уште не неплатен в 
исти. 

Чл. 13 
Исплатените потврди, штом пристигнат во Ма 

нистерството на финансиите, ќе бидат сравнјавани со 
оригиналот во копаните и ако се констатира некоја 
разлика во текстот или цифрите, Бедната да се земат 
нужните мерки за обезбедуене наплатата на испла-
тената сума и подведуене под одговорност на приЅ у 
сителот. 

Чл. 14 
Сите престаплениа извршени по оваја Уредба 

ќе бидат разгледани и судени од Бојниот суд. 
Чл. 15 

Сите објасненија во врска со приложуенјетс 
ма оваја Уредба ќе дава министерот на финансиите 

Чл. 16 
Оваја Уредба влегуе во сила со објавуенјето 


