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СМРТ НА ФАШИЗМОТ СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Скопје, понеделник 23 август 1948 год. Год. ГУ 

Ракописите се исправаат во дупликат на адреса: „Службен 

весник иа Н Р М " Пешт. фак 51 Скопје и не се враќаат 

Цена на овој броЈ е 4 динари. Претплатата за цела година 

250 дна. за 0 Д Н Ј и >лугодие 125 дин^.и 
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О Д Л У К А 

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ЗА ПОТВРДА 
У Р Е Д Б И Т Е НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А 
МАКЕДОНИЈА ОД ОБЛАСТА НА Н А Р О Д Н О Т О СТО-

ПАНСТВО И ОБНОВАТА НА ЗЕМЈАТА 

Се потврдуваат следните уредби на Владата на Народна 
Република Македонија донесени врз основа нд чл. I од За -
конот за овластување Владата на Народна Република Маке-
донија за донесување уредби по прашањата од народното сто 
папство и обновата на земјата: 

1. Уредбата за оснивање управа за откуп на земјоделски 
произведени ја при Министерството на трговија и снабдување 
иа НР Македонка и извршните одбори на околиските народ-
ни одбори на територијата на Народна Република Македони-
ја („Службен весник на НРМ" бр. 6 од 12 март 1948 година); 

2. Уредбата за укинување на Главната дирекција на от-
купните претпријатија при Министерството за трговија и снаб 
дување на Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 6 од 12 III 1948 година); и 

3. Уредбата за укинување на Комисијата за локален со-
о б р а к а ј при Владата на Народна Република Мкедонија 
(„Службен весник на НРМ" бр, 11 од 15 април 1948 година). 

Скопје, 30 април 1948 година 

Секретар Претседател 

На Народното собрание На Народното собрание 
на НРМ, на НРМ* 

Димитар Шули е. р. Д-р- Димитар Несторов е. р 
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ЗАПИСНИК 

Од третата седница на Ш-то редовно заседание на На. 
родното собрание на Народна Република Македонија одр. 
жно н» 30 IV 1948 година. 

Претседател: Претседателот на Народното Собрание Д-р 
Димитар Несторов. 

Секретар: вториот секретар на Народното собрание Ди-
митар Шули. 

Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори третата 
.седница на Ш-то редовно заседание на Народното собрание 
» а НРМ во 8,15 часот. 

Пред д а се премине на дневниот ред, Народното со-
брание по предлог на Претседателот, му одобри отсуство на 
Народниот пратеник Сабри Менишов. 

Потоа се премина на првата точка на дневниот ред — 
Продолжување претресот на предлогот на државниот буџет 
1 » ИРИ а» 1948 год. Во дискусијата по предлогот на буџе-
тот учествуваа народните пратеници: Киро Милевски, прет. 
Седатеп на Планска комисија „За", Димитар Влахов „За", 
Рамиз Усиовски .За", Душко Луиаревсии „За", Сали Лиси 

"За" , Боро Чаушевоки „За". След како се заврши начелните 
дискусија по прдпог на државниот буџет на НРМ за '348 
год- се премина на претрес и гласање во поединости, Изве-
стителот на Одборот з а план и финансии Салтир Путин ;ки 
чита дел по дел од предложениот буџет, а Народното собра-
ние оо дигање раце ги усвои без секаква измена сите дело« 
ви на предложениот буџет. Потоа Претседателот на Народно-
то собрание објави, дека се преминува на гласање на бу-
џетот во целост и дека гласањето к 'е се врши со прозивка 
на народните пратеници. При прозивката сите 135 присут-
ни народни пратеници ГЛАСА „ЗА" за предложениот буџа»> 
во целост. Претседателот на Народното собрание објави дока 
со тоа в усвоен државниот буџет на НРМ за 1948 год и де-
ка тој к 'е биде доставен на Президиумот на Народното со* 
бранке З а обнародување. 

Потоа се премина на втората точка на дневниот ред — 
претрес на предлогот на Законот за државна завршна смет-
ка на НРМ за 1946 год. Известителот на Одборот за план и 
финансии Димитар Костров го прочита извештајот на о»«ј 
Одбор, на потоа Претседателот на Народното собрание Ја 
отвори дискусијата по овој законски предлог. Бидејк и нине] 
од народните пратеници не се ј ави за дискусија, се преми-
на на претрес и гласање на овој законски предлог во поеди-
ности- Известителот на Одборот за план и Финансии Д. К о . 
старов чита член по член од предложениот закон а Народ* 
ното собрание со дигање раце ги усвои без секаква измена 
сите членови на предложениот закон. Потоа Претседателот 
објави, дека се преминува н а гласање во целост и Народно-
то собрание со акламаци ја го усвои Законот за државна 
завршна сметка на НРМ за 1946 година. 

Потоа се премина на третата точка на дневниот ред — 
лретсрес на предлог — одлуката за потврда уредбите на 
Владата на НРМ од областа на народното стопанство и об-
новата на земјата . След како секретарот на Народното со-
брание ја прочита оваа предлог — одлука, Народното со-
брание со акламаци ја ги потврди набројаните уредби на 
владата на НРМ од областа на народното стопанство и обно-
ва на земјата. 

Биде јк и дневниот род со тоа беше исцрпе«, Претседа-
телот на Народното собрание Д-р Димитар Несторов пред-
ложи да се закључи третата седница на Ш-го редовне Ја-
седание на Народното собрание на НРМ и побара 0 д Народ-
ното собрание овластување на Претседателот и секретарот 
на Народното собрание го оверат записникот од оваа сед-ж. 
ца- След како Народното собрание ги усвои свив предлози. 
Претседателот на Народното Собрание Д_р Д. Несторво ао 
11,30 часот ја закључи третата седница, а оо тоа и Ш-то е-
довно заседание н а Народното собрание на НРМ. 

Секретар, 

ДИМИТАР ШУЛИ, е- р-

Претплател , 

Д р ДИМИТАР НЕСТОРОВ,, е- р. 
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Врз основа чл. 4 т. 4 во врска со член 17 т. 3 од Зако-
нот за Петгодишниот план за развиток на народното стопан-
ство на Народна Република Македонија, а со цел да се на-, 
ставката програма и план во учителскиге школи изучува по-
смели© к во полн обем го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

за траење учењето во учителските школи 

1) Учењето во учителските шклои во Народна Репу-
блика Македонија к'е трае четири години, почнувајќи од у* 
чебнзта 1948/49 год. 

* 2) Учењето на затекнатите ученици што се запишале во 
учите леќите школи пред 1948 година к е трае три години. 

3) Со ова решение се укинува решениено на Министерот 
за просвета з а траење учењето во учителските школи бр, 
2544 од 20 август 1947 година. 

4) Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето 
Му во „Службен весник на Народна Република Македонија". 

1 Бр. 8319 6 УШ 1948 год. Скопје министер за просвета 

Д. М И Р Е е. р-

а т з 

Врз основа чл. 4 т. 4 во врска со чл. 17 т. 3 од Зано« 
»:от за Петгодишниот план за развиток на народното стопан-
ство на Народна Република Македонија во годините 1947—1951 
го донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

за <м поран ел неполна гимназија во Куманово и седми клас при 

гимназијата во Кочани 

1) Се отвора неполна смесена гимназија во Куманово. 

2) Се отвора (VII) седми клас при гимназијата во Ко-
чани-

3) Ова Решение влегува во сила од денот на објавува-
њето му во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија", 
I Бр. 8320 6 VIII 1948 год- Скопје Министер за просвета 

Д Мире е. р. 

Воз основа чл. 4 точ. 4 во врсна со мп. 17 точ. 3 од З а -
конот за Петгодишниот план за развитокот на народното 
стопанство во Народна република Македонија во годините 
1947-—1Ѕ51, го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 

за отворање паралелна со шиптарски наставен јазик при 
седумпетката во е. Теарце, тетовска околија 

1. Се отвора паралелка со шиптарски наставен јазик 
при седумлетката во е. Теарце, тетовска околија. 

2. Новоотворената паралелка к'е почна со работа во <*0 
четокот на учебната 1948/49 година. 

3- Ова Решение влегува во сипа од денот на објавува* 
њето му во „Службен веснин на Народна Република Мане. 
докија". 

I бр. 8549 ОД 13 август 1948 год., СкопЈе. 

Министер за просвета, 

Д. МИРЕ, е. р. 

1 7 5 

Врз основа чл. 4 тач. 4 во врска со чп. 17 т« 3 од Зако^ 
нот за Петгодишниот план за развитокот на народното гто-
папство во Народна Република Македонија во годините 
1947—1951, г донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 

з а отворање на седумлетии 

1. С« отвораат седумпетки во следните места: 

а) со македонски наставен јазик: 
1. е. Галичник дебарска околија 

2. е« Долнени прилепска о к о л и ј а 

3. е« Витолиште прилепена околија 

4» е. Лабуниште струшка околи ја 

5. е. Луково струшка околија 

6. е- Муртино струмичка околија 
7. е« Горно Врановци титов-велешка околија 

8. е. Чашка титоз-вепешиа ©копија 

9. е. Вратница Тетовска околија 

10. е. Сапотница демир-хисарска околија 

11. е. Горабинци светониколска околија 

12. е. Асамати ресенска околија. 

б) Со шиптарски наставен јазик: 

13« е. Матејче кумановска околија 

е) со турс«и наставен јазик: 
14. е. Канатларци прилепска околија 

15. е. Џумајлија светоникопсна о к о л и ј а 

2- Ова Решение влегува во сила од денот на објавува-
њето му во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

I бр. 8550 од 13 август 1948 год. Скопје 

Министер за п р о с т а , 

'Д. МИРЕ, е. р. 

Врз основа чл. 8 ст. 2 и 4 од Уредбата з а откуп и рз*® 
подела на суровите животињски кожи (Службен лист а 
ФНРЈ — бр. 56/48) Министерот за индустрија и рударству 
во согласност со Министерот на трговијата и снабдувањето 
донесува 

За да би е« регулирало продавањето на откупеното си-
рење по сврзани цени издавам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За определуење цени на едро на сирењето и урдата от< 
купени по определени сврзани цени и произведени во ман.; 
дрите на ^ о п е р а т и в н и т е производителни претпријатија , 

1. Откупеното сирење од приватните производители И 
задруги по определените сврзани цени, откупните претпри-
јатија к'е го продават на ©дро по 33 дин . за 1 нгр франко 
својот склад. 

2 Сирењето и урдата произведени во мандрите на задру« 
жните п р о и з в о д и т е л и предпријати ја , к 'е ги продават »Окот! 
сите" франко свој склад по цена сирењето 38 д и н а р и за I 
кгр, а урдата по 15 дин. за 1 нгр. 

Ова Решение стапува на сила веднаш. 
Бр. 11476 од 17 VIII 1948 год., Скопје 

Министер за трговија и Сна<>дуен»ет<4 

А- КАНЕВЧЕ, е. р. 



Скопје, 23-УШ-1948 ѓ. — Год. IV С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА НРМ Бр. 24 — Стр. 195 

177 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за купување земедел-

јвки производи по сврзаните цени од ситните земеѕелски сто-
панства, а во согласив со Министерот за трговија а снабдува 
ње на ФНРЈ и Претседателот на привредниот созет на ФНРЈ , 
издавам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

За изменение и дополнение Реението на Мин. за трг. и 
снабдување на НРМ за определување земе делени производи 
кои к'е се откупуваат од ситните земеделски стопанства на те 
фахови јата на НР Македонија по сврзани пени и за с в р з н и т е 
цени по кои истите к 'а се откупуваат, бр. 4291 од 3 VI 1948 
1«д., Службен весник на Н. Р . М. бр. 17 од 12 VI 1948 год. 

1. 

Точка 1 под I. — од Решението на ова Министерство 
за определување земеделски производи кои к'е се откупуваат 
од ситните земеделски стопанства на територијата на НР 
Македонија по сврзаните цени • за сврзаните нени по кои ио 
тате к'е ге » г м т в а а т се изменува и дополнува и гласи: 

1. Г Р А Ѓ А м 

а ) Тесана (делкана) од 3 м. должина па нагоре по 380 
дин. за 1 м.З „ 

б) даски — четинареви од 12 м. м. по 810 дин. за 1 м.3 
в) даски — четинареви од 18 м. м. по 750 дин за 1 м-3 
г) даски — четинареви од 24 м. м. до 48 м. м. по 700 

дин. за 1 м-3 
д) летви од 1 до 2,75 м. по 700 дин. за I м>3 
Г* летви од 3 до 4 м. по 800 дин. за 1 м.З 

Ова Решение стапува на снага веднаш. 

Бр. 10-994 4. VIII 1948 год. Скопје 

Министер 
за трговија и снабдување 

А. Каневче е. р. 

17Ѕ 
РЕШЕНИЕ БРОЈ 2 

З а највисоките цени по који државните трговски пост-
П р и ј а т н а и работничко намештеничките набаено-продајнв 
Задруги к'е ги предаваат земеделските производи на под-
рачјето на НР- Македонија« 

I. 

Државните трговински претпријатија и работничко н»-
мештеничките набавно.продајните задруги на подрачјето на 
ЈН- р . Македонија к'е ги продаваат земедкоските производи 
Но следните највисоки цени и това како следи; 

1. МЛАД КОМПИР 

а) Во градовите (местата) Скопје, Штип, Охрид, При-
леп, Г е в г е л и ј а , Брод, Дебар, Демир Хисар, Горче Петров, 
[Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крушево, радовиш« 
Ресен, Св. Николе и Струга 

по цена до 13 динара з а 1 (еден) килограм. 

б) Во градовите (местата) Титов Велес, Ц. Село, Стру-
мица, Битола, Куманово, Тетово, Берово, Гостивар и Кр. Па . 
Панка по цена до 10 динара за 1 (еден) килограм 

2. ЗЕЛКИ 

Во сит* места и градови по цена до 3 дин. 9» 1 кгр. 

3. К Е Љ 

Во сите места и градови по цена до 3 дин. за 1 *гр, 

4. ДОМАТИ 

а) Во градовите (местата) Скопје, Т. Велес, С т р у ч н а 
и Г е в г е л и ј а по цена до 4 динара за 1 — еден — килограм-

б) Во останапите градови и места по цена до 6 дин. ѕа 
X килограм. 

5. КРАСТАВИЦИ 

Во сите места и градови обични по цена до 1 дин за 
чифт. 

пангази по цена до 1,50 за чифт. 

6. МОДРИ ПАТЛИЏАНИ 

Во сите места и градови по цена до 2 дин. за 1 парче. 

7. ТИКВИЧКИ 

Во сите места и градови мали по цена до 1 динар 
парче; големи ло цена до 1 динар кгр. 

8. ЛУК 

Во сите места и градови по цена до 16 динара за • 
килограм. 

9. КРОМИД (без перја) 

а) Во градовите (местата) Т. Велес, Струмица, Охрид, 
Штип, Г е в г е л и ј а , и Скопје по цена до 4 динаре з а 1 кило-
грам; 

б) Во градовите (местата) Б и т о л а Куманово, Прилеп, 
Тетото, и Гостивар по цена до 3 динара за 1 килограм. 

в) Во останапитв градови и места по цена до 4 дин 
ѕа 1 кгр< 

10- ПИПЕРКИ 

а) Во градовите (местата) Скопје, Т. Велес, Струмица 
и Г е в г е л и ј а - Каварцжик по цена до 6 динара за 1 кгр.; 

Бабу ри по цена до 8 динара за 1 кгр. 
Бугарки по цена до 8 динара за 1 кгр. 
Ситни љути по цена до 10 динара за 1 кгр. 

б) Во сите останали градови и места: Каварџик по ц е . 
на до 8 д и н а р а за 1 кгр. 

Бабури по цена до 10 д и н а р а за 1 кгр. 
Бугарки по цена до 10 динара за 1 кгр. 

Ситни љути по цена до 11 динара за 1 кгр. 

11. ГРАШАК ВО ЗРНС 

Во сите места и градови по цеи® до 18 д и н а р а »а 1 
килограм. 

12. БОРАНИЈА (граф во м-еуни) 

Во сите градови и места по цена до 7 д и н а р а ѕ а 1 кгр. 

13. Б А М Њ А 

Во сите градови и места по цена до 15 динара з а 100 
парчиња. 

14 КАЈСИЈИ 

Во сите градови и места I врста по цена до 10 динара 
за 1 килограм. 

II врста по цена до 7 динара ѕа 1 1гр-
III зрс т а по цена до 4 динара з а 1 кгр. 
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15 ПРАСКИ 

Во сите градови и места 1 врста по ценз до 12 динара 
е а V кгр. 

И врста по цена до 9 динара за 1 нгр. 
III врста по цена д о 6 динара за 1 кгр. 

16- КРУШЦИ 

Во сите градови и места I врста по цена до 11 динари 
»а 1 кгр. 

II врста по цена до 9 динара за 1 кгр 

17. СЛИВИ ПРЕСНИ 

Во сите градови и места по цени I врста по цена цо 6 
дин. за 1 кгр. 

II врста по цена до 4 дин. за 1 кгр. 

18. ЈАБОЛКИ ЛЕТНИ 

Во сите места и градови едри по цена до 8 дин- за 1 
ни лог рам. 

ситни по цена до 6 дин. за 1 кгр. 

19. ЛУБЕНИЦИ 

Во сите места и градови по цена до 7 динара за 1 кгр-

20. ДИЊИ 

Во сите места и градови по цена до 9 динара за 1 ки* 
лограм. 

21. МЛЕКО 

а) Во град Скопје по цена до 12 динара за 1 кгр. 
б) Во градовите (местата) Куманово, Битола, Штип, Ох-

рид, Прилеп, Т. Велес, Тетово и Струмица, овче планинско 
по цена до 16 динара З а 1 кгр. 

Овчо полско по цена до 14 динара за 1 кгр. 
Кравље по цена до 12 динара за 1 кгр. 
Козје по цена до 9 динара за 1 нгр. 

в) Во сите останали градови и места овчо планинско 
по цена до 14 динара за 1 кгр. 

овчо полско по цена до 12 динара за 1 кгр 
Кравље по цена до 10 динара за 1 кгр. 
Козје по цена до 8 динара за 1 нгр-

II. 

По предните цени можат да ги продаваат на пазарот 
непосредно на потрошените и економиите на државните прет 
при јат и ја, надлештва и установи (служби за работничко 
снабдување) До полку имаат излишоци на производи кои 
што престануваат кога во целост се подмират нуждите на 
работниците и службениците од претпријатието, н а д л е ж н о - , 
то односно од установата која што има економија. 

До колку пак овија економии својте излошоци на про-
изводи не ги изнесуват сами на пазарите, должни се исти 
те да ги продаваат на државните трговски претпријатија 
по определени сврзани цени. 

III. 

Исто така по предните цени к 'е ги продаваат својте 
производи и државните земеделски стопанства и економи, 
ите иа Народните одбори кога самите ги изнесуваат своите 
произведенија на пазари, и ги продаваат на потрошените 
директно. 

До колку пак истите своите производи не ги изнесуваат 
сами на пазарите должни се истиIе д а ги продаваат на 
Државните трговски претпријатија по определените сврза-
ни цени. 

IV. 
Кога економиите од точка Ц и Ш ги продаваа! свои. ' 

аемеделски производи на р а б о т и ц и и службе -»ицн на прет 
пријатието, н а д л е ш т в о и установена која цио ги откопа 
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л а продавањето по правило 0е врши по цените и ој што се 
по ниски од определените продавни цеди на државните 
трговсни претпријатија, со това да не можат д а идат над 
овија цени. 

V-
Се задолжуваат Државните трговски претор* , „Ј* и 

работничко намешт©нички1е наравно продајните задруги, 
строго ла се придржаваат по предните цени. 

Не придржување по истите повлекува одговорност па 
»пропиеше кои што постојат. 

Со ова Решение се одменува прописите на Решението 
број 1- на ова Министерство за највисоките цени по кој што 
државните стопански претпријатија и работничко нау.еште-
штеничните задру1И к е ги продаваат земсделските п р о н е -
ли на подрачјето на Н Р. М. бр. 10288 од 19 VII 1Ѕ4Д година 
до колку се во супротност со истите. 

VI 

Ова Решение влегува во сила од 27 VII 1 ^ 
Бр. 10465 

од 24 VII 1948 година 
Скопје 

Министер за трговија и снабдување на НРМ. 
Д. БОЈАНОВСКИ, е. Р. 

НАРЕДБА 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ОТКУП НА СУРОВИТЕ ЖИВОТИЊСКИ 

КОЖИ 

1. Суровите животињски кожи и тоа: од крупен доби. 
ток во кои спарат : кожи од говеда (волови, крави, бинов 1, 
јунци, телиња и биволи) и кожи од коњи, ждребиња, мага* 
риња, мули и мазги; од ситен добиток, во кои спарат; овчи. 
јагњецжи, козји и јарешки кожи; и свињски кожи, кои што 
по чл. 2 и 3 од Уредбата за откуп и расподела на суровите 
животињски кожи подлежат на задолжителен откуп, н'н ги 
откупува на територијата на Народна република Македо, 
нија Претпријатието з а откуп на стока и сточни производи 
„СТОЧАР" во Скопје, преку своите откупни станици. 

2. Претпријатието „СТОЧАР" по потреба к'е овласти 
за вршење откуп на ссровите животињски кожи п о м е н е м 
в о тон. 1 од оваа Наредба, задруги или други откупувачи. 

3. Претпријатието „СТОЧАР" откупот на суровите жи-
вотињски кожи к'е го врши според планот за откуп на План 
сната комисија на НРМ. 

4. Суровите животињски кожи, Претпријатието „СТО. 
ЧАР" н'е ги откупува по одредените откупни цени. 

Накнадата З а откупените сурови животињски кожи 
Претпријатието „СТОЧАР" к'е ја дава во готово или со вире 
дитивни чекови. 

5. Сем накнадата предвидена во тон* 4 од оваа Нар ед. 
ба, Прешријатието „СТОЧАР" к'е им дава на земјоделските 
стопанства, земјоделските задруги и селските трудови «а-
други, бонови за купување индустриски стоки по пониски-
те единствени цени, во висина на исплатената накнада. 

6. Претпријатието „СТОЧАР" секои 10 дена и'е ја из. 
вестува Управата за откуп на Министерството на трговија 
та и снабдувањето, за откупените количини на суровите т и 
вотињски кожи. 

7- Оваа наредба влегуе в о сила со денот на потпишу^ 
вањето. 
Бро ј 8269 од 3 август 1948 год., Скопје 

Министер з а индустрија и рударство 
Инг. Г. ВАСИЛЕВ, е. р-

Согласен 
Министер на тр! овијата и снабдувањето 

А. КАНЕВЧЕ, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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№ 0 

Врз основа на т- 1 од Наредбата бр. ХИ — на Владата 
на ФНРЈ — за државните (врзани) цени на вински камен 
(„Службени лист на ФНРЈ" бр. 68/48 издава следната 

Н А Р Е Д Б А 

За определувале претпријатија и задруги нон што н е 
отнупуват вински камен по државните (врзани) цени на по-
драчјвто на НР Македонија. 

1. 
Вински камен по државната (врзана) цена на подрачје-

то на НР Македонија н'е стнупуват Околиски коолерацитани 
сојузи - - „ОКОПС" и то по цена од 1000 дин. за 100 кгр 

Предната цена се подразбира франко вагон или мага-
цин на откупното претпријатие или задруги, а ло избор на 
откупувачот. 

2. 

Ова Решение стапува на снага веднаш. 

Бр. 11475, 18 VIII 1948 год., Скопје 

Министер за трговија и снабдување 

А. КАНЕВЧЕ, е. р. 

г& 

Врз основа на член 3 од Уредбата на Владата на ФНРЈ 
за цените на земедедските производи во слободно прода-
вање (Службен лист на ФНРЈ бр. 57/48) Ја изда-
вам следната 

НАРЕДБА Бро ј 3. — 

За нај-високите,- цени на земјоделските производи во 
слободно продавање на подрачјето на Н. Р. Македонија. 

1 
Земеделците-производители, земеделските задруги и 

другите производители на земеделски производи на подрачје 
то на Н. Р. Македонија ке ги продаваат своите производи 
по следните највисоки цени и това како што следуваа 

1. М Л А Д К О М П И Р 

а) во градовите (местата): Сноп је, Штип Охрид, При-
леп, Гевгелија, Брод, Дебар, Демир Хисар, Г о р ч е Петров, 
Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крушево* Радовиш* Ре 
сен, Св. Николе и Струга ло цена од ]4 динара за 1 килограм. 

б) во градовите (местата) 1итов Велес, Царево Село, 
Струмица, Битола, Куманово, Тетово, Берово, Гостивар и 
Крива Паланка по цена до 12 динара за 1 килограм 

2. ЗЕЛ КИ 

Во сите места и градови по цена до 4 динара за еден 
Килограм-

3. К Е Љ 

Во сите места и градови по цена до 4 динара за еден 
долограм. 

4. ДОМАТИ 

а) Во градовите (места) Скопје, Титов Велес, Стру-
мица, и Гевгелија по цена до 5 динара за 1 килограм. 

б) Во останалите градови и места по цена до 7 динара 
ва 1 килограм. 

5. КРАСТАВИЦИ 

Во сите места и градови обични по цена до 1 динар чифт. 
лангази по цена до 1,50 дин. по чифт. 

6. М О Д Р И П А Т Л И Џ А Н И 

Во сите местан градови по цена до 2 динара за еди« 
парче. 

7. Т И К В И Ч К И 

Во сите моста и градови по цена од 1 дин. парче 
големи по цена до 1 дин. кгр-

8. ЛУК 

Во сите места и градови по цена до 18 дин. за едно ки-
ло. 

9. К Р О М И Д (без перја) 

а ) Во г р а д о в и ^ (места) Титов Велес, Струмица, Охрид, 
Штип Гевгелија и Скопје по цена до 5 динара за 1 кило-
грам. 

б) Во градовите (местата) Битола, Куманово, Прилеп, Те 
тово и Гостивар по цена до 4 динара за 1 килограм. 

в) Во останалите градови и места по цена до 5 динара 

за еден килограм-

10. ПИПЕРКИ 

а) Во градовите (местата) Скопје, Титов Велес, Струми-

ца, и Гевгелија 

К а в а р и ќ по цена до 7 динара за I кгр. 

Бабу ри по цена до 9 динара за 1 кгр. 

Бугарки по цена до 9 динара за 1 кгр. 

Ситни љути по цена до 11 динара за 1 кгр. 

б) Во сите останали градови и места 

Каваруик по ценадо 9 динара за 1 кгр. 

Бабури по цена до I) динара за 1 кгр. 

Бугарки по цена до И динара за I кгр. 

Ситни љути по цена до 12,50 динара за 1 кгр. 

11. ГРАШАК « 0 З Р Н О 

Во сите места и градови по цена до 18 динара за 1 кгр. 

12. БОРАНИЈА (граф во меуни) 

Во сите градови и места по цена до 8 дин. за ) кгр« 

13. Б А М Њ А 

Во сито градови и места по цена до 16 дин. за 100 пар« 
миња. 

14- КАЈСИЈИ 

Во сите градови и места I врста по цена до 12 дин. , 
за 1 кгр. 

И врста по цена до 8 дин« > 
за 1 кгр. 

Ш врста по цена до 5 дин. 
за 1 кгр. 

15. ПРАСКИ 

Во сите градови и места 1 врста по цена до 14 динари 
за 1 кгр. 

II врста по цена до 10 динари 
за I кгр. 

Ш врста по цена до 7 динара 
за 1 кгр. 
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16. КРУШКИ 

Во сите места и градови 
I врста по цена до 12 динари за 

1 килограм. 
И врс1а по цена до 10 динари за 

1 килограм. 

17. сливи пресни 

Во сите грааоки и места 
I врста по цена до 6 динари за 

| килограм. 
1 И врста по цена до 4 динари за 
1 килограм. 

18 ЈАБОЛКИ ЛЕТНИ 

Во сите градови ѕ- места 
едри по цена до 10 динари за 

5 килограм. 
ситни по цена до 7 динари за 

1 килограм. 
19, Л У Б Е Н И Ц И 

Во сите места и градов« по цена до 8 динари за 
I' килограм. 

го. дињи 

Во сите места и градови по цена до 10 динара за 
1 килограм. 

21. М Л Е К О 

а) Во град Скопје овчо планинско по цена до 21 динар 
еа 1 килограм. 

овчо полско по цени до 19 динари 
Ја 1 килограм. 

кравл>о по цена до 17 динари 
•а 1 килограм. 

козјо по цена до 14 динари 
ра 1 килограм-

б) Во градските (местата): Куманово, Битола, Штип, 
Охрид, Прилеп, Титов Велес, Тетово и Струмина:с 

Овчо планинско по цена до 16 динара 
ра 1 килограм. 

Овчо полско по цена до 16 динара 
за 1 килограм. 

Кравље по цена до 14 динара 
1 килограм. 

Козјо по цена до 11 динара 
Ва 1 килограм* 

в) Во сите останали градови и места 

Овчо планинско по цена до 16 динара 
Ва 1 килограм. 

Овчо полско по цена до 14 динара 
ва 1 килограм. 

Крављо по цена до 13 динара 
Козјо по цена до 10 динара 

«а 1 килограм. 

22. С И Р Е Њ Е — Б Е Л О 

(подномасно) 

а) Во град Скопје по цена до 82 динара за 1 килограм. 
б) Во градовите (местата): Куманово, Битола, Титов Ве-

&ес, Прилеп, Штип, Охрид. Тетово, и Струмица — — 
»— — — — — — _ п о цена од 78 динара за 
1 Килограм. 

в) Во сите останали градови и моста по цена до 73 д е -
нара за 1 килограм. 

23. У Р Д А 

а) Во град Скопје по цена до 24 динара за еден кило. 
грам. 

б) Во градовите (местата) Куманово, Битола,Титов Ве-
лес, Прилеп Штип Охрид, Тетово и Струмица по цена до 22 
динара за еден килограм. 

в) Во сите останали градови и места по цена од 20 дио. 
за 1 кгр. 

24. МАСЛО НЕТОПЕНО 

а) Во град Скопје по цена до 160 динара за 1 кило-
грам. 

б) Во градовите (местата) Куманово, Битола, Титов Ве-
лес, Прилеп, Штип, Охрид, Тетово и Струмица по цена до 
140 динара за 1 килограм. 

в) Во сите останали градови и места по цена до 130 
динара за 1 килограм. 

25. МАСЛО ТОПЕНО 

а) Во град Скопје по цена до 180 динара за 1 килограм. 

б) Во градовите (местата) Куманово, Битола, Титов Ве-
лес, Прилеп, Штип, Охрид, Тетово и Струмица по цена до 
170 динара за 1 кгр. 

в) Во сито останал и градови и места по цена до 160 ди-
нара за 1 килограм. 

26. КАЈМАК 

Во сито места и градови по цена до 160 динара за 1 кгр. 

27. СВИНСКА МАСТ 

а) Во градовите Скопје и Охрид по цена до 180 динара 
за 1 килограм. 

б) Во сите останали градови и места по цена до 160 д а -
нара з а 1 килограм. 

28. Ј А Ј Ц А 

а) Во град Скопје по цена до 5 динара за 1 парче 

б) Во сите останали места и градови по цена до 4 ди-
нара за едно парче. 

29. К О К О Ш К И 

Во сите места и градови по цена до 80 динара за едие 
парче. 

30. П И Л И Њ А 

Во сите остана ли места и градови по цена до 60 динара 
з а едно парче. 

II 

Согласно член 6. — од Уредбата за цените на земедел-
ските производи во слободно продавања, лицата што прода 
ваат земеделски производи преку напред определените цени 
на тржници, пазариште и други места определени за продава-
ње земеделски производи к'е се казнат со парична казна о д 
100 до 5.000. динара. 

Исто така ако се продаваат земеделски производи па 
други места, сторителот ке се казни со парична казна до 
50.000 динара или со поправителна работа до 3 месеци, до кол 
ку делото не претставува кривично дело по прописите од за-
конот за сузбивање на непозволена трговија, недозволена шпе 
кулциЈа и стопанска саботажа. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Прописите од Наредбата на овоа Министерство број 
10196 од 16 јули 1948 година, ко ј што се во спротивност со 
оваа Наредба, престануваат д а важат. 

IV 

Ова ја Наредба влегува во сила од 27 VII 48 год. 
Број 10464 од 24 VII 1948 година, Скопје 

Министер 
за трговија и снабдување на Н-Р. Македонија 

Д. Бојановски е. р. 

Врз основа на том. 2 став 2 и 3, том. 3 став 1, 2 под 
3» тон. 4, 5 и 6 од Наредбата на Министерството за т р г о в ц а и 

снабдуење на ФНРЈ бр. 13543 од 27. VII. 1948 год. за меле-
ње на житариците, („Службен лист на ФНРЈ" бр 65/43 из-
дава следното 

НАПАТСТВИЕ 

За мелење на житарици на подрачјето на НР Маке. 
допија. 

Точ. 1 

Уемот од мелниците обавезно влегуе во државен житен 
фонд и м е т ж ц и т е се должни сето собрано количество жита. 
рици на име уем да го предадат на овластените откупни прет 
п р и ј а т н а по цени определени со наредбите на Владата на 
ФНРЈ: за откупните цени на белите житарици во економика 
та 1948/49 год. и за откупните цени на пченната во економ-
ската 1948/49 год.) „Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/48). 

Точ. 2 

По дадениот план за откуп на уемите Околискиот од-
носно Градскиот извршен одбор к'е направи седмичен опз-
ративен план за откуп на уемите по врсти на ж и т а р и ц а Во 
оперативниот седмичен план требе да се за секоја една мел-
ница назначи количеството, кое е должна да го испорачи 
во текот на односната седмица. 

То. 3 

Околискиот односно Градскиот извршен одбор е дол-
жен да го прати исполнение^ на своите оперативни планс-
ки за откуп на уемите 

Секоја недела навечер, после предавањето на извеш-
т а ј за откуп на обавезните и слободните вишкови житарица, 
Управата за откуп на земједе п ски произведени]^ односно Рв 
фератот за откуп на земјоделските производи при околиски-
те односно градските Н. 0. к'е предават телефонски извеш. 
та ј на Министерството за трговија и снабдување — Управа 
»а откуп на земјоделските произведенија за откупните коли-
чества уемни ж и т а р и ц а ! 

I Точ. 4 

Уемот како накнада за извршеното мелење к'е се ва-
ппатуе во натура, а према Решеното на Планската комиси-
ј а на НРМ бр. 44 објавено под бр. 6153 од 18 VIII 1947 год. И 
тоа: 

З а часно мливо и прекрупе, мелниците и водениците 
ЈЃе наплатуват уем во натура на следниот начин: 

1) Мелници на валци или н а м е т а со електричен или 
Моторен погон со уређа ј за чистење и пресовуење. 

а ) на 100 кгр. пшеница кгр. 10,5 уем-
б) на 100 кгр. рж кгр 11 уем. 
в) на 100 кгр царевка, јачмен и овес кгр 11,5 уем. 

2) Мепниците на валци или мамења со електричен или 
моторен погон за просто мливо; 

а) ца 100 кгр. пшеница кгр. 8 уем; 
б) на 100 кгр рж кгр 8.5 уем; 
в) на 100 кгр царевка, јачмен и ове с кгр. 9 уем. 
3) Мелници ге под точ. 1 и 2 за прекрупа на 100 кгр 

царевка рж, јачмен и овес кгр 5 уем. 
4) Водениците п о т о ч а р и и а наплатувал 
а) на 100 кгр. сомлено жито или царевка кгр. 5 уем; 
б) на 100 кгр. прекрупа кгр. 4 уем-

Точ. 5 

Слабо п р о и з в о д и т е л и и непроизводителното населе-
ние кое се снабдуе за исхрана во житарици од државен жи-
тен фонд за мелењето на односните количества житарица 
к'е плак 'а уем во пари, л р е м а определените цени за однос, 
ниот вид уемни ж и т а р и ц а 

За мелење на односните количества житарици М. Н. 0. 
е должен да игдадз белешка са ноја к 'е се потврди дека *ч>-
ва количество е стварно превземено од државниот житен 
фонд-

Точ. 6 

Сите мелници и воденици кои се државни должни се 
да водат книги за матење, заверени од страна на надлеж-
ниот Околиски односно Г рздски Н- О. 

Кни-ите обавезно гРсбе да бидат прошиени со назна-
чен број на "трач иц ите и заверени. 

Поменатите мелници се должни книгите за мелење да 
ги водат редовно и читко Истите се пополнуват со м&стиго 
и никакви поправки не можат се вршат. 

МЗДниците се должни сито количества житар^ци кол 
се донесуват за мелење вѕдн-^гз се донесуењето да ги нане-
сат во ннигата за мелење, назначувајн 'и по колку уем е зе-
мено. Во мелниците не ножат да се' држат житарици не за-
ведени во односната книга, нити да се пишуе на белешки, 
или помошни книги, со мотивација дека подоцна к'о се на. 
несат во книгата з а мелење-

Книгата за уемот требе ца содржи следните рубрики: 

1) реден број 
2) дата — ден, месец и година,-

3) име и презиме на лицето ное донесе жито за мелена; 

4) место — село или град, од наде е лицето; 

5) врста на житото (по оделио за пшеница, рж, царев-
ка, јачмен и смес); 

6) вкупно колку килограма жигарици е донел за ме-
лење; 

7) земен у е м (ло о т п и о по ©ости како е под точ« 5 
предвидено; 

8) вкупно; 

9) за пари (во та ја рубрика к е се унесуват количества, 
т а кои се од држ звон житен фонд (за оније лица кои се 
предвидени во точ, 5). 

10) обртни данок ; 

11) потпис на лицето кое е донело ж и в о -

тон. 7 

На приватните мелници поточари и воденици, надлеж-
ног Околиски односно Градски Н. О. уемот к'е го определу-
а паушално, определувајќ и дати во нон паушалот к'е се 
р одава. 

При одредуе Њ е на паушапот М. Н. О. големината на 
паушалот к'е ја опредепуват така д а на сопствениците на 
мелниците им остане извесно количество за прехрана на не-
говото семејство. При това н 'е водат сметка за това: 
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Том. 11 

За трговско мелење према у к а з а н а т а потреба а за смет 
ка на „Земпрожит" к'е мелат следните мелници: „Кумана«, 
во", „Македонија", „Косово" и „Труд" во Скопје; „Драгор" во 
Битола ; „Пелагонија" во Прилеп; „Македонија" во Кумано-
во и „Полог" во Тетово. 

Том. 12 

Во о д н о с н а инакви проценти на мелење, како и во ОД-* 
нос на инакви типови брашно на трговско мелење, о с е « по« 
менатите во цитираната Наредба на Владата иа ФНРЈ зА 
мелење н а житарици одлука донесуе ова Министерство. 

Точ- 13 

Околиските односно Градските Н. 0. требе да и мат ДО 
предвид, оти во контингентот за широка потрошња покрај 
количествата предвидени по планот за откуп к'е влеза* и 
количествата собрани од у°м-

Точ. 14 

Локалните претпријатија кои вршат откуп на уемот 
од мепниците должни се да секој 15 дена му достават изве-
штај на „Земпрожит" (како чувар н а државен житни фонд)' 
за откупените количества по врсти на житарици, за кои ка« 
личини „Земпрожит" к'е и з д а в а диспозиции према план« , 
вите на ова Министерство. 

Точ. 15. 
Со влегување во сила на ова Напатствие престануваат, 

да в а ж а т прописите од Наредбата на ова Министерство б ф 
14958 од 8 VIII 1947. 

Точ. 16 

Ова Напатствие влегува во сипа веднаш. 
Б р о ј 10908 од 4 VIII 1948 год., Скопје 

Министер за трговија и снабдував , 

А. КАНЕВЧЕ, е р. 

ац да ли сопственикот е обезбеден со житарици од свое 
производство. 

б) да ли е обезбеден по кои други начин од производ-
ството на други земјоделски произведени ја кои може да ги 
даде во замена за житарици и слично. 

Точ. 8 
Во колку мелниците го исполнат определениот пау-

шал за предавање на уемите, должни се да го предадат и 
остапалото количество уем т. е. вишок кои не е предвиден 
во паушалниот план на Околискиот односно Градскиот из-
вршен одбор. За та ја цел ако во тенот на испопнението на о 
предепениот план за откуп на уемите се утврди, дека неко-
ја мелница остваруе поголеми количества уеми, од нолку е 
предвидено со паушалниот план за откуп на уемите, Околи-
скиот односно Градскиот извршен одбор требе да направи 
дополнителен план уголемен план за отнуп на уемите од 
односните мелници. 

Овија собрани количества к 'е се првдават на откупни-
те претпријатија како е предвидено во то ч . 1. 

Со дополнителните планови за откуп на уемите требе 
да се осигура планскиот откуп на сето количество житарици 
кое мелниците го добиват како накнада за мелен," т- е- уем. 

Това к'е се постигне ако се прати редовно исполнение. 
То на поставените оперативни планови за откуп на уем:<тв 
и а«о се прати и контролира работата на уемините мелници, 

Точ. 9 

Сите државни и часни мелници должни се секој 1-и БО 
месецот д а дават отчет пред надлежниот им Околиски одно-
сно Градени Н- О- поднесува јќи потврде од откупните прет-
пријатија з а продадените количества уемни житарица те-
кот на ммналиот месец. 

Точ. 10 
Работниците на државните и приватните мелници (мел. 

ницито водениците и поточарите) К Ј се г л а с а т во пари, А 
не во натура. 
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