
Бр. 22 ј СЅкодје, четврток 26 јуни 1047 год. Год. (II 

ѕСлу-беа везеше т НРМс взлегуа повремено. Ракоачоптв 
се и,прашаат во дупликат нишани аа машана до проред ал 
.6ДНА ОТИДОА од табак, ва адреса: Служба есенна вл НРМ 
г-ул Маршал Тито бр. 10 -Скопје Р^шиси^е те се в^кЈ^т 

Цена на вечниов а 4 ана од гаСМж Прашите за едни го-
диш 251 динари а аг едно стугодт 130 пекари - Ирот̂  
алат% се исорокја преку Народна банка Ега ФНРЈ Ц^трдед 
за НРМ - Скопје - чек, сметка 8.301Л 29, али се вода в̂  

самат администрација на весни с т 

1 0 4 

Во врска со Решението на Привремениот совест 
на ФНРЈ — за определував предмети кои епагјат 
под планска расподелба и потрошуачка а со цел 
Џњ се афионот на време откупи од производите-
лите, складира и приготви за понатамошен про-
мет, издавам следна 

Наредба 
За откуп на афионот од реколтата 1946/47 

1.— Откупот на афионот од реколтата 194Ѕ/4Т 
год. на територијата на Н. Р. Македонија кје за-
почне на 1 јули 1947 год., а кје се заврши закљЈгч-
но до 31 август 1947 год. 

2.— Откупот кје го врши Земското иретприЈа^ 
тие за откуп на земеделски и сточни произведе^ 
кија иСТОКОПРОМЕТ" - Скопје, преку своја 
експерти, на терен директно од производителите. 

3.— Откупната цена на афионот се определу-
ва т 100 динари за една морфинска единица во 
Должнава афион, а по методата Д—А—В—в I 

1 При проценка на морфинажата на афио'-
на секој производител од страна на шссдерти-

ате на „СГОКОПРОМЕТ" обвезателно е да присад 
,Јгвуе еден преставител на надлежниот околиски 
Народен одбор, кои кје контролира, правилноста 
ега вршењето на откупот. 

Секој производител кои не е задоволен 
СО проценката на експертите на „СТОКОПРО-
ИВТ" има право да бара хемиска анализа на свој 
Проток. 
^ Лицата кои не го соберат и до срокот по-
з н а т во т. 1 од ова Наредба не го предадат афио-
нот од реколтата 1946/47 год. кје бидат накажани 
по Законот за сузбивање на недопуштена тргови-
ја, недопуштена шпекула и стопанска саботажа, а 
афионот кои кје им се пронајде, кје им од-
магав, ' 

7.— Се задолжуат околиските и градските на-
родни одбори, со содржината на ова Наредба да го 
запознат населението на својата територија. 

8. - ^ Ова Наредба стапуе на снага веднага 
Бр. 11561 4. VI. 1947 год, - Скопје 
Министер на трговијата и снабдувањето, 

Д. Бојановски, с. р. 

моз 
Врз основа на чл. 83 од Уставот на Народна Ре-

публика Македонија, а со цел да се запази рокот 
предвиден во планот за времетраењето на откупот 
на житариците, издава следна 

Наредба 
за времетраењето на откупот на житариците но 
Околии на територијата на Народна Република, 

Македонија 

- Откупот на житариците во поедини око-
лии на територијата на Народна Република Ма-
кедонија кје започне и кје се заврши заклучно по 
долунаведените рокови и тоа: 

1) Во Беровска околија: откупот кје закочив 
на 20 август, а кје се заврши на 20 септември 
1947 год., 
ј/ 2) Во Битолска околија: откупот кје започне 
на 20 јули, а кје се заврши на 5 септември 1947 г., 

3) Во Бродска околија: откупот кје започне 
на 1 септември, а кје се заврши на 15 септември 
1947 год., 
? 4) Во Гевгелијска околија: откупот кје за-
почне на 1 јули, а кје се заврши на 30 јули 1947 г,4 

5) Во Гостиварска околија: откупот кје за-
почне на 20 јули, а кје се заврши на 5 септември 
11947 год,, 

6) Во Гјорче Петровска околија: откупот кје 
започне на 25 јули, а кје се заврши на 30 август, 
1947 год,, 
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7) Во Дебдаска ограда: откупот кје заноние 
на "15 ангует, а кје к заврши на 5 септември 
1947 год,, 

8) Во Демир—Хисарска околија: откупот кје 
шансине ка 20 август, а кје се заврши на 10 сеп-
тември 1947 год., 

в) Во Китевска мелија: откупот? кје започна 
ша 20 август, а кје се заврши на 10 септември 1947 
дедина, 

10) Во Кратовска околија: откупот кје започ-
не на 1 август, а нје се заврши на 80 август 194? 

11) Во Кр. Паланачка околија: откупот кје за-
I август, а кје се заврши на 5 септември 1947 год^ 

12) Во Круневска околија: откупот кје за-
почне на 15 август, а кје се заврши на 5 септември 
1947 год., 

13) Во Кочанска околија: откупот кје започна 
ва 20 јули, а кје се заврши на 30 август 1947 год., 

14) Во Кукановска околија: откупот кје за-
почне на 20 јули, а кје се заврши на 30 август 
1047 год., 

15) Во Охридска околија: откупот кје започне 
на 1 август, а кје заврши на Ѕ септември 1947 год., 

16) Во Прилепена околија: откупот не зало?" 
не на 20 јули, а не се заврши на В септември 
1947 година; 

17) Во Радовишка околија: откупот ќе запо-
чне на 10 јули, а ќе се заврши на 15 август 1947; 

18) Во Ресенска околија: откупот не започне 
% на 1 август, а ќе се заврши на 5 септември 1947; 

19) Во Св. Николска околија: откупот ќе за ' 
почне на 15 јули, а не се заврши на ЈОД август 1947) 

20) Во Скопска околија: откупот ќе започна 
на 15 јули, а ќе се заврши на 30 август 1947 год.! 

21) Во Струмишка околија: откупот ќе зало-
г а на 10 Јули, а ќе се заврши на 15 август 1947 
година; 

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

23) Во Т. Велешка околија: откупот ќе запо-
.чне на 20 јули, а ќе се заврши на 30 август 1947 
година; 

24) Во Тиквешка околија : откупот ќе започне 
на 15 Јули, а ќе се заврши на 30 август 1947 
година; 

25) Во Тетовска околија: откупот ќе започне 
вш 30 јули, а не се заврши на 5 септември 1947 
година; 

26) Во Царево Селска околија: откупот н о н 
почне на 10 август, а ќе се заврши на 10 с ш Ш 
ррн 1947 година; Ш 

. 27) Во Штипска околија: откупот не з в ѕ Ј Н 
на 20 јули, а ќе се заврши на 38 август 1947 в Н 

1 - Околиските народни одбори можат Ш 
Пржејќи се стриктно во рамните на напред ш ^ ш 
опредѓ лтте им срокови — да определат срокот 
за почетокот к свршетокот на откупот во шџг 
рачните т е местни народни одбори. 

3. — Сроковите наведени под 1 од оваа Наредба 
П ненродвлжнвн к секое прекршеше на истите 
не се шазш по Чл, 18 ст. П од Уредбата за откуп на 
нектарици. 

'4. - Се задолжуат извршните одбори на бКК 
Кејовите народни одбори да се строго придржаваа 
на оваа Наредба н со содржината на истата да го 
запознаат населението на своето подрачна. 

1 м (Оваа Наре,дба сталуе на шата веднаш! 
Во С т и ф . 8-УМ947 год. Вр ПИЈ. 

Министер 
на трговијата и снабдуењето, 

Д Бојановски, с. р. 

И Г О 
Со цел да со ц ш правила и на време п т 

ршгуенигто на работниците к намештежкците 

шажфттгвлш 
X, - Сем Јфншм установи к ѕ ф ш р н ј т ! 

должви се: 
а) секој 1-нк во месецот, да им ја исплатува 

Минатата на Јшвештениците; 
б) на работниците редовната заработуачка да 

км се нсшгатуе неделно, петнајсто-дневно хсан ми 
вечно, 

X м Раководствата на споменатите установи 
џ Ѕфетпрнјатиа под т. I оваа Наредба должни и 
бедната негата да а спроведат во дешо. -

Е м Оваа Наредба стапуе во сила со дено! 
На објавуењето во „Службен весник на НРМ" 

Бр, 5248 од 1Т. VI. 1947 год. Скопје 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА! ВЛАДАТА НА ПРИ 

Л. КбЛИШЕВСКИ в. р. 

СодржаЈ 
194 Наредба за откуп на афион од дадат 

1946/47 година - - - ^ ејј тЈт Ш 
195 Наредба за време трајалето на ѕОДдоМ 

нл житарици по околни на УцртфџЏ 
на Народна Република Македеидаја - Ш 

196 Наредба за правилно исЈшетуенл на 
службениците и работниците ^ ^ ш 


