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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА 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 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат. 

СКОПЈЕ 
Вторник, 20 февруари 1951 год. 

Бр. 6 Год. VII 

Овој број чини 4 дин, Претплата 
за една година изнесува 250 дин. 

Чековна сметка бр. 801.901812 

30 
Врз основа на чл. 73 тон. 4 и 9 од Уставот на На-

родна Република Македонија, а по предлог од Прет-
седателот на Владата на , НРМ, Президиумот на На-
родното собрание на Народна Република Македонија 
донесе 

У К А З 

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИСИЈАТА НА 
ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И КОНТРОЛНИТЕ 
КОМИСИИ НА /НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

I 
Се укинуваат Комисијата на државната контро-

ла на Народна Република Македонија и контролните 
комисии на народните одбори. 

II 
Контролата на извршувањето на прописите и ре-

шенијата на Владата на ФНРЈ,, на Владата на НРМ, 
како и на другите повисоки органи' на државната у-
права ќе ја вршат, во рамките на своите права и 
должности, советите, министерствата, комитетите и 
другите органи на Владата на Народна Република' 
Македонија. 

III 
Владата к'е го изврши свој Указ. 

IV 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 

У. Број 10 ^ 
5 февруари 1951 година — Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Филип Брајковски, с.р. 

Претседател, 
Видоев Смилевски, с.р. 

31 
, Врз основа на чл. 73 тон, 4 и 7 од Уставот на 

Народна Република Македонија^ во врска со Указот 
на Президиумот на Народното собрание на НРМ за 
укинување Комисијата на државната контрола на 
Народна Република Македонија и контролните ко-
мисии на народните одбори У. Бр:, 10 од 5-11-1951 го-
дина, а по предлог од Претседателот на Владата, Пре-
зидиумот на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија донесува х

 4 

У К А З 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМИСИЈАТА НА 

ДРЖАВНАТА КОНТРОЛА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Претседателот на Комисијата на државната кон-

трола на Народна Република Македонија Талевски 
Благој се разрешува од должноста Претседател на 
Комисијата на државната контрола на Народна Ре-
публика Македонија. 

II 
Претседателот на Владата к'е го изврши овој 

Указ. 

П1 
Овој Указ влегува во сила веднаш. 

У. Број 11 
5 февруари 1951 година — Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар^ 
Филип Брајковски, с.р. 

Претседател, 
Видое Смилевски, с.р. 

32 
Врз основа на чл. 14 од Уредбата за одобрува-

ње завршните сметки на државните стопански прет-
пријатија од локално значење „Службен весник на 
НРМ" бр. 20/50, по предлог од Министерот на фи-
нансии, Владата на Народна Република Македонија 
донесува-

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РОКОВИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ, ПРЕГЛЕДУ-
ВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТ. 
КП НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА ПОД СТОПАНСКА УПРАВА НА ЛОКАЛ-

НИТЕ ОРГАНИ 

I — Државните стопански претпријатија под 
стопанска ^ др-ага на околиските, градските (реонските) 
народни одбори се должни по истекот на секоја го-
дина да состават завршни сметки и- истите ги под-
несат за претходно одобрување на работничкиот со-
вет на претпријатието. Завршните сметки што се одо-
брени од страна на работничкиот совет претпријати-
јата се должни да ги поднесат за одобрување на по̂ -
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веренството под чија стопанска управа се навог'а и 
до надлежното поверенетво за финансии, и тоа: 

1. производните експлоатационите, градежните 
услужните и занаетчиските претпријатија до 15 марр; 

2. трговските, угостителските и другите претпри-
јатија До 25 февруари; 

3. претпријатијата под стопанска управа на гр,ад-
ските наредни одбори во состав на околијата и на 
месните народни одбори к'е ги достават своите завр" 
шии сметки, предходно одобрени од работничкиот 
совет, по истиот рок д,о извршниот одбор на град-

скиот односно месниот народен одбор и до1 поверена 
ството за финансии на надлежниот околиски наро-
ден одбор. 

II — Надлежните поверенава односно извршни-
те одбори на градските народни одбори во состав на 
околијата и на месните народни од,бори како и по-
вереното ат а за финансии на околиските народни од-
бори се должни веднаш по приемот д,а извр-шат прет-
ходен преглед на доставените завршни сметки. , 

Комисиите за разгледување на завршните смет-
ки при околиските, гр,адските (реонските) месните 
народни одбори се должни до 31 март да завршат со 
разгледувањето на ' сите поднесени завршни сметки 
на претпријатијата и со свои предлози да ги доста-
ват за одобрување на надлежниот повереник одно-
сно на извршниот одбор на градскиот народен одбор 
во состав на околијата и на месниот народен одбор 
под чија стопанска управа се навог'а претпријатието. 

Врз основа на -предлогот на комисијата надлеж-
ниот повереник односно извршниот од,бор на град-
скиот народен одбор во. состав на околијата и на ме-
сниот народен одбор донесува решение за одобру" 
вање на завршните сметки и ги доставува на согла-
сност на повер-еникот за финансии на надлежниот 
околиски односно, градски (реонски) народен одбор во 
рок од 10 дена по приемот на предлогот. 

III — Надлежниот повереник за финансии го ана-
лизира финансискиот резултат и дава своја согла-
сност за расподелбата на постигнатата добивка одно-
сно за покривањето на загубата во рок од 10 д,еш 
по приемот на завршната сметка. 

IV — Врз основа на расправаниве и одобрените 
завршни сметки поверенството под чија стопанска 
упра.ва се најдуваат претпријатијата односно извр-
шниот одбор на градскиот народен одбор во состав 
на околијата и на месниот нареден одбор: к'е соста-
ви збирна завршна сметка за Сите претпријатија и 
тоа одделно; по стопански грднки и врсти на дејноста 
во рок од 10 дена по одобрувањето на последната 
завршна сметка и к'е ја достави на надлежниот по-
вереник за финансии. 

V — Повереникот за финансии на околискиот 
односно градскиот ( р е о н с к и о т ) народен одбор к'е со-
стави сумарен преглед на завр,шните сметки и истиот 
к'е го достави на. извршниот одбо.р на народниот од,-
бор за одобрување во рок од 15 дена по п р и е м о т на 
сите збирни завршни сметки. Веднаш по одобр,ението 
на сумарниот преглед на завршните сметки повере-
никот за финансии на околискиот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор к'е достави ед,ен пример.ок 
од истиот де Министерството за финансии. 

VI — За одржување-на роковите одговорни се: 
директорите на претпријатијата по однос на рокови 
те одредени за претпријатија, и претседателите на 
комисиите за ,разгледување на завршните сметки по 
однос на роковите определени за комисиите. 

Министерството за финансии на НРМ и поверен-
ствата за финансии на ок,олиските односно градските 
(реонските) народни одбори Се д,олжни да го прове-
раваат одржувањето! на определените рокови и во 
секој одделен случај на. непридржување кон овие 
ррко^к да ги испитаат причините и према тоа да ја 
применуваат Уредбата за финансиските прекршоци. 

VII — Оваа Наредба влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на НРМ" 

Бр. 478, 19-11-1951 год. Скопје. 

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

Министер за финансии, 
Д. Џамбаз, с. р. 

33 
Врз основа на чл. 79 став 2 од, Уставот на НРМ, 

во врска со Указот на Президиумот на Народното 
собрание на НРМ за укинување Комисијата на др-
жавната контрола на Народна Република Македонија 
и контролните комисии на народните одбори У. бр. 

, 10 од 5.11.1951 година, а по предлог ед Претседателот 
на Владата^ Владата на Народна Република Македо-
нија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕНОС НА БИРОТО ЗА ПОПЛАКИ 
И ПРЕДЛОЗИ НА КОМИСИЈАТА НА ДРЖАВНАТА 
КОНТРОЛА НА НРМ ВО СОСТАВ НА ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛСТВОТО НА ВЛАДАТА НА НРМ 

1) Бирото за поплаки и предлози на Комиси-
јата за! државната контрола на Народна Република 
Македонија се пренесува во состав на Претседател-
стјвото (на Влада,т!а на Наредна Република Маке^ 
донија. 

2) Бирото за поплаки и предлози на Претсед,а-
телството на Владата на Народна Република Ма-
кедонија стои под раководството на4 Генералниот 
секретар на Владата на Народна Република Маке-
донија. 

3) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр.. 301, 6-Н-1951 година - Скопје 

Претседател на Владата на 
Народна Република Македонија 

Л. Колишевски ,с.р. 
Претседател 

на Советот за законодавство и ивтрадба / 
на народната власт на Владата на НРМ, 

Никола Минчев, с.р. 

34 
Врз оснива н.а, чл. 53 став 3 е д Законот за шумите 

(„Службен весник на Народна Република Макед,о" 
нија" бр. 23/49) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТШТЕТЕН ЦЕНОВНИК ЗА ШУМСКИ ШТЕТИ 
Во постапката по кривичните дела и по пре-

кршоците предвидени со Законот за шумите накна-
дата на штетата на шумите и шумските земјишта, без 
оглед во чија своина се, к'е се пресметуваат по ова 
решение. 
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II 
А. ГЛАВНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 

а Техничко дрво 

Ј 
Ре

де
н 

бр
ој

 Ц
 

Врста 
на дрвото Квалитет 

Средни 
пречник 

СЗ 
Стојност на д 
1 куб метар ^ 

О) 

Ј 
Ре

де
н 

бр
ој

 Ц
 

см. динари со 

1 Орев Ф 
А-Б 

преку 50 
. 21 И ЗНАЦИ: 

2 Даб 
Ф 

А-Б 

Јамско 

преку 50 
„ 50 

од 26 до-50 
26 

6.400 
1.200 

800 А-1 клас 
600 

3 Цер Ф 
А-Б 

'Јамско 

преку 50 
. 50 
до 26 

1.563 
600 Б-Н . 
530 ф-фурнс!и 

4 Бука Ф 
А-Б 

Јамско 

преку 50 
„ 26 
до 26 

2.070 
560 
500 ^ 

5 Јасен 
Ф 

А-Б 
Јамско 

преку 60 
„ 26 

до 26 

5.600 
850 
550 

6 Граб " А-Б 
Јамско 

преку 26 
до 26 

640 
520 

7 Багрем А-Б 
Јамско 

преку 26 
до 26 

750 
600 

8 Брест 
Ф 

А-Б 
преку 46 

„ 26 
до 26 

3.380 
550 
350 

9 Костен1 А-Ѕ преку 30 
од 16-30 

1.540 
1.400 

10 Јавор Ф 
А-Б 

преку 41 
„ 26 

4 900 
950 , 

11 Клен А-Б 
преку 26 

до 26 
580 

- 520 
12 Црешна Ф 

А-Б 
преку 31 

„ 25 
4.456 

950 

13 'Круша Ф 
А-Б 

преку 31 
. 26 

' 2.912 
800 

14 Елка и бреза 
Ф 

А-Б 
преку 26 

, 26 
до 26-

1.000 
390 
320 

15 Топола и врба 
Ф 

А-В 
преку 31 

. 26 
до 26 

950 
480 
460 

16 'Липа 
Ф 

А-Б 
преку 41 

. 26 
до 26 

1.400 
800 
600 

Ѓ7 Јела и смрча А/Б преку 26 
до 26 

1.200 
800 

18 Бор и арис А/Б преку 26 
до 26 

1.200 
800 

19 Молика Сите квалитетни димензии 6.000 по 1 куб. мет 

Технички дрва. во смисол на ова решение се сме-
таа.т парчињата ед 1 метар нагор,е хо должина што не-
маат големи мани и можат да се употребат за ш п а н -
ско исползување најмалку 30% од дрвото или за не" 
кои др-уги технички цели. 

Вронки и гранки кај Ѕшсјари дебели под 3 ен. и 
кај четинари дебели под 7 см не влегуваат во масата 
на стебло и за нив не се пресметува штета. 

Цените од оваа табела важат за сурови стоеви 
стебла и за. сурова лежек'а маса. 

За лежек'и стебла чија техничка вредност е 
намалена поради лежење цената се намалува до 50% 
спрам степенот на намалената вредност на дрвото. 

\ Ка ј деливото дрво предните цени се уголемуваат: 
кај\лиејари за 50% а кај четинари, 30%. 

Ако попеченото, дрво е семењак или од заштит-
на шума, предните цени се утолемуваат за 50%. 

Ако дрвото е однесено од прекршителот, дрвена-
та маса за пресметување на штетата се одредува на 
следниот начин: 

1) За стебла чија пењушкџ е дебела до 50 см. 
се зема: 

а) кај четинари: 80% техничко и 20% огревно 
дрво од кубатурата на стеблото; 

б) кај лисјари: 20% техничко и 80% огревно 
дрво од кубатура!а на стеблото; 

2) За стеблата чија пењушка е дебела преку 50 
см. се зема: 

а) кај четинари: 80% техничко и 20% огревно 
дрво' од куб ату р ата на стеблото; 

б) кај л пеј ари: 70% техничко и 30% огревно 
дрво од куб а турата на стеблото; % 

Кубатурата во обло дрво од преработено се пре-
сметува така што на кубниот задржај од прерабо-
теното дрво се додава следен процент отпадоци: 

а) кај пилена гр,аѓа: на четинарите 40%, а ка 
динарите /ВО%; 

б) кај делкани греди: 100% 
в) кај железнички прагови 100% 
г) кај цепени долзици 60% " 
д) кај синдри 100% 
г') кај колје 100% 

б) СИТНО ТЕХНИЧКО ДРВО 

о а. о 

се 
а-

Дчмензија 

Сентимент н а
В Ј ^ т в 

а ^ о Е,! и ни ада 
5 мера 
101 ѓоо Ч 

Цена по 
единична 

мера дин. 

-Вили за 
сено сто-
плци, др-
жалки 

од сите 
врсти парче 20 

2 Стапој од лисјари до 2 2—4 15 

Коља за 
3 лозја и 

огради 

Божиќни 
дрвца 

од тврди 
лисјари до 2 4—7 

од меки 
лисјари ^ ^ ^ „ „ „ 

до 1,5 
Четинари . 

преку 1 , 5 ^ ^ ^ 

10 
10 

500 
800 

Прачки за 
с КОШНИЦИ! 

Прачки за 
метли 

од племени-
та врба до 2 40 

Останала до 1,5 40 
врсти 

Сноп 15 
10 

Прачки и 
ветки за 
огради и 
згРаФ 

-Сите врсти до' 3 40 100 

Ластагар-
ки (мот-
ка) стоже-
ри, лотри, 
летви и 
сличдо 

Даб и орев до 5 
преку бод 12 

Јасен, и јавор до 5 
брест и клен 

преку 5 
Багрем до 5 

преку 5 
Липа ' до 5 

преку 5 
Бука, граб 

и цер до 5 
преку 5 

Дрво ово-
ште, бреза, 

јова и сите 
тополи до 5 

парче 

четинари 
преку 5 

до 5 
преку 5 

50 
60 
45 

55 
ЅО 
го 
40 
во 

35 
40 

30 
35 
45 
55 
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а) ОГРЕВНО ДРВО 

ве о о 
а о 
ѕ а. 

Врста 
на дрвото 

Единична 
мера 

Вредност поедин, мера и класа 
во денари 

1-11. Ш 
класа класа 

Мешано Пењушки 
и несор- и ветки под 
тирано 7 см. 

1. Бук^, цер, даб и граб пр, м. 400 350 360 250 
2. Сите о,станали тврди 

лисјари 360 300 320 200 
3. Меки лисјари и чети-

кари 250 200 250 150 

како огревно дрво во смисол на ова решение се сме-
та такво дрво, кое не може да се употреби за техни-
чки цели и служи за производство на топлина. За бес-
правно посечени дрва од врстите^ под а) т. е. по табе-
лата за техничко дрво, при обрачунот на вредноста 
на дрвото, к'е се земе вредноста по дотичната та-
бела. 

Огревно дрво може да се премерува и по кубна 
мера (кубни метар). Факторот за претвораа на куб. 
м. во просторни и обратно за сите сортименти, е по-
кажан во посебна табела на ова решение. 

Четворка кола се смета како два пр.. м. или 10 
товари; едноосовинска кола се смета како еден пр., 
или 5 товари, еден товар се смета како 0,20 пр. м. 
100 кгр. јаглен се сметат како 1 просторни метар 
Дрва. 

Б. СПОРЕДНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 
а) Садници за шумски култури 

2. Останал итв врсти 
1 год. 
2 год. 

3 год. 
4-6 год. 
7-9 год. 

100 100 
7^50 

10 
15 
20 
80 

15 
20 
30 
40 
80 

3 
4 
5 
7 
8 

3. Резници обични 
4. Резници ежи лени 
5. Украсни дрвја до 0,5 м. 1 парче 
6. Украсни дрвја до 0,5 м. 1 парче 

5 
5 
5 

15 
^ 25^ 
2,50 
7,50 

30 
60 

ред. Старост на Билка одгл. Билка одгл. по 
бр. Врста на др. билката вештачки природен пат 

1 билка и м2 1 билка 1 м2 
Д И Н А Р И 

1. Даб, орев, јасен, јавор 1 год, 10 20 5 10 
Багрем, ливд, и сите 2 год. 15 30 7 10 

четинари 2 год. 20 40 8 10 
4-6 год. 30 50 . 10 20 

7-9 год. 100 100 12 60 

7. Семе јелоЕо(АМеѕ) врста (без крила) 20 
8. Семе на смрца (Ркеа) врста (без крила) 30 
9. Семе на црниот бор и боровец (РЈпиѕ 

1%га 1 ЅЈгоћиѕ) без крила 30 
10. Семе на белиот бор (Ртиѕ ѕПуеѕШѕ 

(без крила) - 25 
11. Семе на муника (Ртиѕ 1еикас1епшѕ) 50 
12. Семе на алепски б о р ( Р т и ѕ ћа1ерепѕ1ѕ) 50 
13. Семе на чемпрес(Ѕирггеѕѕиѕ) 50 
14. Семе на мелика (Ртиѕ Реисе) 50 
15. Шишарки на ела (АМеѕ) смрца, (Р1ССа) 

бор (Ртиѕ) со семе 1 
16. Меунки на багрем со с е м е ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 

в) Шумски плодови 

ред. 
бр, 

"Врста на плодовете Единична Цена во 
мера динари 

^ За штетата направена во поројни подрачја, за-
штитни шуми и ветрозаштитни шумски појаси це-
ната од оваа табела се наголемува со 100%. Цените 
по м2 се приложуваат кога е штетата направена 
така да не можат фиданките да се избројат. 

в)Шумско семе 

ред. 
бр. Врста на семињата 

Единична Цена во 
мера ,динари 

1. Дабов зелад и останали ^уегшѕ врсти 1 кгр. 10 
2. Зелад на црника-цесмина (ОУегкиѕ Шћ) 15 
3. Буквица (Ра^иѕ ѕПуаНка) 8 
4. БрестДШтиѕ) бреза (Ве1и1а), евла (А1тиѕ) 

10 
5. Јасен (Ргакѕшиѕ) јавор, (Асег), граб. (Ѕаг-

ртиѕ) 5 
Багрем (Ноћша), липа(ТШа) 10 

1. Орев (Југлаус регија) 4 1 кгр. 100, 
2. питом костен кастанеа веска 1 кгр. 50 

г) Шумски производи за хемиска преработка: 

Ред. 4 Единична Цена во динари 
бр. Врста на производот ' мера за пресна за сува 
1. Смола-балсам кај смоларење 1 кгр. 15 
2. Смола струзец кај смоларење 1 кгр. 15 
3. Смола од не смоларени стебла 1 кгр. 10 
4. Луц (борина) 1 кгр. 15 
5. Борови пењушки за добивање 

на смола 1 кгр. 2 
6. Стела' од даб 1 кгр. 30 
7. Кора од смрека, даб и питом 

костен 1 м 30 
8. Кора од ива (планинска врба) 

јасен и евла 1 кгр. 25 
9. Кора од бреза 1 кгр.' 10 

10. Кисели руј (Ећиѕ Јигћта) 1 кгр. 5 15 
11. Домашен руј (Кћиѕ ког(тиѕ) 1 кгр. 4 8 

д) Шумски производи за други потреби 

ред,' Единечна 
бр. Врста на производот мера Цена во динари 

1. Сува кора за огрев 1 кгр. 10 
2. Липова лика 1 кгр. 200 -
3. Цвет од липа и сигналите цветни 

билки 1 кгр. 70 
4. Трска од рогоза 1 сноп 

пречник 30 15 
5. Зимзелен П ' 5 
6, Брезеви метли ^̂ П^̂ в 15 
7. Глина и иловача (лончарска 1 м3 10 
8. Земна црница а 15 
9 Земка бела коблин штттш?? 10 

10. Песок ^ ^ ) ) ^ ^ 50 
11. Песок едер (шљунак) ? ^ ^ У У 50 
12. Камен за печење на вар ^ ^ У У ^ - 30 
13. Камен еруптивни ^^5)^^ 10 
14. Камен гранит и слични за тепање —"— 80 
15. Камен за споменици у у 200 
16. Камен за воденици у у ^ ^ 150 
17, Тресат ^̂ 5? .. 30 
18. Шодер ^ ^ V ^ ^ 20 
19. Магнезит Ме; Се ^ ^ У У 30 
20. Белутак Ѕ1 О ; 

- ^ ^ У У ^ ^ 35 
21. Тезец-борит Ва Ѕ 0 4 

ш т ш т т т У У ^ ^ 30 
22. За уништен ед^н пчелен рој 3000 
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ѓ) Крма и етел.а 

ред. 
бр. Врста 

Единечна 
мера 

Цена во динари 

1. Лисник 1 нарамок 25 
2. Лисник кола едноосовинска 100 
3. Лисник кола двоосовинска 200 
4. Шумска трева 100 кгр. 200 
5! Сено 100 кгр. 500 
6. Савар 100 кгр. 15 
7. Маховина и папрат 100 кгр. 10 
8; Стеља хумус! и барје 100 кгр. 10 

е) Бесправна полата во шумата: -

ред. 
број Врста на добитокот 

Накнадно за бесправна 
полата во едно парче 

низИнска брдска 
д и н а р и ^ ^ ^ 

1. Коза или облачено јаре 70 50 
2. Коњ, мазга и магаре 50 30 
3. Говедо постаро од 1 година 30 20 
4: Говедо испод една година старост 20 15 
5. Овца" или одлачено јагне . 10 7 
6. Свиња изнад % год. 'старост 20 ^ 15 
7. Свиња непо д % год. старост 15 10 

Една кошница пчели 25 
За бесправно пасење во места забранети за па-

сење, п о рој ни подрачја, заштитни и в етроз а штитам 
шуми, во места засадени со вештачки култури цената 
од оваа табела се наголемува со 100%. 

За пасење преку зимата цената, освен за кози и 
одлачени јариња, се намалува со 50%. 

Цената по оваа табела се пресметува без оглед 
на траењето на пасењето.. 

Покрај штетата за бесправно пасење се плак'а 
и штетата за оштетените фидански, како и накнада 
за истерувањето на добитокот по табелата од ова ре-
шение и трошкови за ̂  чувањето и хранењето на до-
битокот. 

ж) Жирење 
Накнада за бесправно исползување. 

ред. 
број 

За бесправ. влаг вошума 

род Врста на добитокот Дабова Букова 

За 1 парче во динари 

Свинче до % година 60 40 ' 
1. Оби,лен 

- , , - п р е к у У2 година 120 60 
- „ - ДО У2 година 40 30 

2. Среден 
У2 година - п р е к у У2 година 80 60 

- - ДО У2 година 30 20 
3. Слаб 

- „ - преку У2 година 40 30 

Покрај штетата за бесправно жирење се плак'а 
и штетата за оштетени фиданки и семе како и на-
кнада за истерување, хранење и чување на свињите, 
како што е тоа предвидено и кај бесправното' пасење. 

Во површини каде е з абранет жирењето и па-
сењето цената се наголемува со 100%. Предната та-
кса к'е се наплатува без обзир на времето на годи-
ната и должината на траењето на користењето. 

Трошковите за истерување добитокот затечен во 
бесправна лопата и жирење, се наплатуваат по след-
ната табела: 

з) Накнада за истерување на добиток: 

број в Р с т а н а добитокот 

Износ на накнадната за 
истерување во дин. 

Дење-к,м. Ноќе-к,м. 

до 5 од 5-10 по. 10 до 5 од 5-10 пр. 10 
1: За 1 говедо 12 
2. За 1 коњ, мазга и магаре 15 
3. За 1 свињче 9 
4. За 1 коза 6 
5. За 1 о в ц а ^ ^ ^ ^ ^ 3 

24 
30 
20 
15 

6 

36 
48 
40 
30 

18 
24 
15 
10 

6 

30 
36 
30 
20 
12 

54 
60 
50 
4 0 
20 

III 
Штетите направени на разни предмети и објекти 

ставени во шумско-управни и стопански сврхи (о-
гради, гранични белези, разни ознаки и слично), к'е 
се пресметнува ат спрема трошковите на нивното пра-
вење или нивната стојност, со тоа да се тие предмети 
доведат во своето поранешно состојание на трошок 
на прекршителот. 

IV 
Штетата во геросечата се одредува спрема пе-

њушките и акоч овие не се познати спрема пронајде-
ните дрвени материјали. 

Во пријавата покрај претсметката на штетата по 
наведените, табели мора да се означи и бројот на сте-
блеба и нивната стварна вредност спрема постоек'иот 
ценовник, врз кои се определува стварната надлеж-
ност во кривичната односно админиетративно-казне-
ната постапка. 

V 
На оштетените шумски производи од точ. П по% 

А и Б (од а до з) покрај штетата се плаќаа и еоот-
ветен данок за промет на производи. 

VI' 
ФАКТОРИ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ 

Е
ди

ни
чн

а 
м

ер
а Д а в сс 

1-

1 ' 

СЛ 33 
Сортимент к л 5 Си Ѕ ОЈ 

^ ѕ ш 

Д а в а 

1 ш 3 облов. 1,33 пр. м Целулоза лис-1 пр. м 0,75 м8 об. 
јари. 

П И 1,33 П Целулоза че- П 0,75 ш 
тинаои 

П П 1,53 П ' Огревно дрво 1 и 0,65 П 
П П 1,63 П Танинско дрво1 V 0,60 П 
П П 1,33 П Техничко це- 1 П ' 0,75 П 

паници 
П П 5,5 „ Обл. за норм. 1 П 0,18 ^ 

праг. 
и И 11 П Обл. теснолинД П 0,09 П 

праг. 
П П 20 П Обл. индуст. 1 П 0,05 П 

10 
праг. 

7) дел. 10 т теснолинејни 1 9 
20 

праг. 
П П 20 П теснолинејни 

прагови 
П П 30 V Индустриски 

праг. 
2,0 П облов. 0,50 П 1 скретничка 1 т ѕ 2,0 П 

граѓа 
' П „ 0,30 П цел. граѓ. четД П 3,33 П 

и бук. 
^ р , 0,20 и цел. дабова 1 и ' 5 П 
П м 0,60 9 тесана граѓа 1 1,67 П 
П П 600 парче симле исиндри! пар, . 0,0017 П 
П П 1200 а стапови 1 П 0,00083 П 
П П 300 т колје за лозја 1 V 0,0033 П 
П П 140 П , за овош. 1 П 0,0971 . П П 

дрвчина 
П П 300 П Рачки 1 V 0,0033 П 
П е 20 V Думени 1 П 0,05 П 
П П 10 П Сноп. и прачки1 сноп 0,01 П "К V 700 П Обрачи 1 пар. , С,0014 П 
П П 0,12 т ѕ Смрекова кора! т 8 8,3 П 
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Пресметувањето, на кубните метри во просторни и 
обратно во постапката за накнада на штетата се врши 
спрема оваа табела. 

VII 
Ова решение влегува во сила од денот на обја-

вувањето во ,,Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 16269, 27-ХП-1950 год. Скопје. 
Министер за шумарство 

на НР. Македонија 
Д. Зографски, с.р. 

35 
Врз основа на чл. 44 од Законот за добровол-

ните противопожарни друштва пропишувам: 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФУНКЦИИТЕ И ЧИНОВИТЕ ВО 
ДОБРОВОЛНАТА ПРОТИВОПОЖАРНА 

. СЛУЖБА 

Член 1 
Во доброволната противпожарна служба" се 

установуваат функции и чинови. 
. За функциите и чиновите се воведува^ ознаки, 

кои членовите на доброволните противопежарни 
друштва ги носат на своите униформи по прописите 
на овој правилник. 

Член 2 
Функциите во доброволната противопожарна 

служба можат да бидат Оперативни (ниски и високи) 
л административни. 

На членовите на управниот одбор функции им 
доделува собранието, а на останалите членови фун-
кции им доделува управниот одбор на друштвото, од-
носно на сојузот на доброволните противопожарни 
друштва. 

Член 3 
Ниски оперативни функции се: 
1) млазкичар (водач јна нападна група,), шон 

фер и моторист; 
2) заменик командир на одвлекле (помошник 

десетар) и шофер-механичар; и 
3) командир на одделение (десетар). 

Член 4 
Високи оперативни функции се: 
1) водник, аѓутант и економ на противпожарна 

чета на доброволно противвпожарно друштво; 
2) помошник (заменик) командир на чета на до-

броволно противпожарно друштво; 
3) командир на чета на доброволно противопо-

жарно друштво ; 
4) помошник командант на бригада на околиски 

(градски) сојуз на доброволните противопожагши 
друштва; 

5) командант на бригада на околиски (градски) 
сојуз Јса доброволните противпожарни: друштва; 

6) помошник началник на републикански сојуз 
на доброволните противопожарни друштва; и 

7) началник на републикански сојуз на добровол-
ните противопожарни друштва. 

Член 5 
Административни функции се: 
1) благајник, прочелник на отсек и други чле-

нови на управен одбор на доброволно противопожар-
но друштво; 

2) секретар на доброволно противопожарно 
друштво; 

3) претседател на доброволно противопожарно 
друштво; 

4) потпретседател, секретар и останати членови 
на управен одбор на околиски (градски) сојуз на 
доброволните против опожарни друштва; 

5) претседател на околиски (градски) сојуз на 
доброволните противспожарни друштва; 

6) потпретседател секретар и останати членови 
на упр.авен одбор на републикански сојуз на добро-
волните противопожарни друштва; и 

7) претседател на републикански сојуз на Добро-
волните противпожарни друштва. 

Член 6 
Чинови во, доброволната противпожарна служба 

се: пожарникар III, П и I класа . . 
Чиновите се стекнуваат вр.з основа на работен 

стаж 'и положен стручен испит, и то^: 
1) чин пожарникар III класа се стекнува кога 

член на доброволно противпожарно друштво, после 
една година непрекината служба, положи стручен 
испит одреден за овој чин; 

2) чин пожарникар II класа се стекнува кога по-
жарникар III класа после 2 години непрекината слу-
жба 'ве истата класа, положи стручен испит одреден 
за овој чин; ' 

3) чин пожарникар I класа се стекнува кога по-
жарникар И класа, после 3 години непрекината слу-
жба во истата класа, положи стручен испит одреден 
за овој чин. 

Член 7 р 
Членовите на доброволните противпожарни 

друштва што вршат оперативни функции носат след-
ните ознаки: 

1) адлазн,ичар (водач на нападна група), шофер 
и моторист носат на ракавите на подлога јасно — 
црвена боја големина 10 X 4см. еден сребрен ширит 
широк 5 мм, а' над ширитот пропеаната противопо-
жарна значка бела боја; 

2) заменик командир на одделение, (помошник 
десетар) и шофер — механичар носат на ракавите 
на подлога јасно-џрвена боја големина 10 X 5 см. два 
сребрени пгирита широки по 5 мм. со раздалеченост 
од 5 мм, а над нив пропеаната противопожарна 
значка бела боја; 

3) командир на одделение (десетар) носи на ра-
кавите на подлога јасно — црвена боја големина 10 
X 6 см, три сребрени ширита широки по 5 мм;, со 
раздалеченост од 5 мм, а над нив пропеаната про-
тивпожарна значка бела боја; 

4) водник аѓутант и еконвм на првтивепвжарна 
^ета на двброволно противвпвжарно друштво носат 
на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 
10 X 4 см еден златен ширит широк 5 мм, а над него 
прописаната противопожарна значка жолта боја; 

5) помошник (заменик) командир на противело^ 
жарна чета на доброволно противепвжарно друштво 
носи на ракавите на подлога јасно — црвена боја го-
лемина 10 X 5 см два златни ширита широки по 5 
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мм, со раздалеченост од 5 мм, а над нив пропишана-
та противопожарна значка жолта боја, 

6) командир на противопожарна чета на добро-
волно противопожарно друштво носи на ракавите 
на подлога јасно — црвена боја големина 10 X 6 см 
три златни ширита по 5 мм, со раздалеченост од 5 
мм, а над нив пропеаната противспожарна значка 
жолта боја; 

7) помошник командант на бригада на околиски 
(градски) сојуз на доброволните . противопожарни 
друштва носи на ракавите на подлога јасно — црвена 
боја големина 10 X 4,5 см еден златен ширит широк 
10 мм. а над него пропишаната противопожарна 
значка жолта боја; 

8) командант на бригада на околиски (градски) 
сојуз на доброволните противопожарни друштва носи 
на ракавите на подлога јасно-црвена боја големина 
10 X 5,5 см еден златен ширит широк 10 мм и еден 
широк 5 мм, се раздалеченост од 5 мм, а над нив 
пропиената противопсжарна, значка жолта боја; 

9) помошник началник на републикански сојуз 
на доброволните против опожарни друштва носи на 
ракавите на подлога јасно дрвена боја големина 10 
X 7.5 си. три златни ширити широки ^по 10 мм, со 
раздалеченост од 5 мм. а над ние прописаната проти-
в п о ж а р н а значка 'жолта боја; 

10) началник на републикански сојуз на добров -
волните противепожарни друштва носи на ракавите 
на подлога јгсно-црвена боја големина 10 X 7Г5 см 
три златни ширити широки по 10 мм, се раздалеченост 
ед 5 мм а над нив две пропеани противопожарни 
значки жолта боја. 

Член 8 
Членовите на доброволните противопожарни 

друштва што вршат административни функции но-
сат следните ознаки: 

1) благајник, прочелник на отсек и други чле-
нови на управен одбор на доброволно противопожар-
но друштво носат на ракавите на подлога јасно-цр-
вена боја големина 10 X 1,5 см еден златен ширит 
широк 5 мм; 

2) секретар на доброволно противопожарно дру-
штво носи на ракавите на подлога јасно-црвена боја 
големина 10 X 2,5 см два златни ширита широки по 
5 мм, сф раздалеченост од 5 мм; 

3) претседател на доброволно против опожарно 
друштво носи на ракавите на подлога јасно-црвена 
боја големина 10 X 3,5 см три златни ширита широки 
по 5 мм, со раздалеченост од 5 мм; 

4) претседател секретар и останати членови 
на управен одбор на околиски (градски) с^јуз на до.-
броволните противопожарни друштва носат на рака-
вите на подлога јаснснцрвена боја големина 10X2 
см еден златен ширит широк 10 мм; 

5) претседател на околиски (градски) сојуз на 
доброволните противопежарни друштва носи на ра-
кавите на подлога јасно-првена боја големина 10 X 
3 см еден златен ширит широк 10 мм и еден широк 
5 мм, со раздалеченост од 5 мм; 

6) потпретседател, секретар и останати членови 
на. управен одбор на републикански сојуз на добро-
волните противопожарни друштва носат на ракавите 
на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 5 см Три 
златни ширита широки по 10 мм), со раздалеченост 
од 5 мм; 

7) претседател на републикански сојуз на добро-
волните , противопожарни друштва носи на ракавите 

на подлога јасно-црвена боја големина 10 X 6 см три 
златни ширита широки по 10 мм и еден широк 5 мм, 
со раздалеченост ,од 5 мм. 

Член 9 
Ознаките" на чиновите се следните: 
1) Пожарникар III класа носи нараменици нор-

мален облик со еден на долж пришиен сребрен ши-
рит по средината на нараменицата, широк 10 мм, при-
цврстен со противопожарно копче бела боја. На 
средината на нараменицата, на 20 мм од долниот раб, 
прицврстена е пропеаната противопожарна значка 
бела боја. 

Латицит^ се пор абени со ширит широк 2 мм и на 
нив е прицврстена прсп^ивопожарна значка бела боја. 

2) Пожарникар II класа носи нараменици нор-
мален облик со два заедно составени и на долж при-
шиени сребрени ширита широки по 10 мм, прицвр-
стени со пр.отивоп ожарн о копче бела боја. На среди" 
ната на нарамениците на 20 мм од долниот раб, при" 
цврстана е пропишаната против с пожарна значка бела 
боја. ч " 

Латиците се порабени со сребрен ширит широк 
2 мм и на нив е прицврстена противопожарна значка 
бела боја. 

3) Пожарникар I класа носи наременици норма-
лем о6ј!дк со два заедно составени и на долж при-
шиени златни ширита широки по 10 мм прицврстени 
со пр отив еп с ж ари о копче жолта боја. На средина-
та на нарамениците, на 20 мм од долниот раб при-
цврстена е противопежарна значка жолта, боја. 

Латиците се порабени со златен гајтан дебел 
2 мм. На средината на латицата со златна ср,ма е 
извезен пропеаниот противопожарен знак. 

Член 10 
Пожарникар ите што се ,наоѓаат на повисоки 

должности (функции) а немаат положен стручен ис-
пит, носат покрај ознаките на функцијата на рака-
вите и ознаки на функциите на нарамениците, и тоа: 
обични нараменици порабени со златен ширит широк 
3 мм, на кој по средината на долж се наог'а штрафта 
јасно црвена боја широка 5 мм. Нарамениците се 
пр-ицврстени со противопежарни копчиња жолта 
боја и на истите не се носи противопожарна значка. 

Член 11 
Членовите на доброволните противопожарни 

друштва што вршат оперативни функции, а немаат 
положен стручен испит, носат на јаката обични ла-
жици без гајтан наоколу со метална противопожарна 
значка и тоа: 

а) за ниските функции — значка бела боја; и 
б) за високите функции-значка жолта боја. 
Значката се носи по средината на латицата. 

Член 12 
На летната работна блуза се носат истите озна-

ки на функциите и чиновите како и на свечената 
блуза. 

Нарамениците на летната блуза се од ист мате-
ријал како и блузата, на-без црвен егализир. 

I Член 13 
На зимската работна блуза нарамениците се од 

ист материјал како и блузата со егализир и сите 
ознаки на функциите и чиновите како и на свече-
ната блуза. 
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Член 14 

Латиците и̂ на летната и на зимската работна 
блуза се исти к.ако и на свечената блуза. 

Член 15 
Пожарникарите до функцијата водник носат на 

капите од сите врсти противпожарна значка бела 
боја. 

Пожарникарите, почнувајќи од водник па на-
горе, носат на капите од сите врсти противопожарнл 
з.начка жолта боја. 

Пожарникарите III и П класа носат на капите 
од сите врсти противопожарна значка бела боја. 

: Пожарникарите I класа носа'т на капите од сите 
врсти противопожарна значка жолта боја. 

Член 16 

Сите функционери на републиканскиот сојуз на 
доброволните противопожарни друштва носат на 
капите од сите врсти противопожарна значка како 
и псжарникарите I класа. ш 

Член 17 
Протквогфжарната значка 'во минијатура за 

цивилни алишта е округол облик, со пречник 20 мм, 
изработена во емајл црвена боја. Работ околу емајлот 
во широчина на 1 мм и противопожарнибт ж а к из-
работени се од жолт метал. 

Член 18 
Членовите на доброволните противопожарни 

единици имаат право да носат специјални значки за 
изминатите години во вршењето на должности во 
проггивопожарната единица, кои се доделуваат1 после 
секои пет години служба. 

Значките се носат на левиот горен џеп од блу-
зата. 

Член 19 
На сите активни членови на доброволните про-

тив опожарни друштва, кои порано положиле стру-
чен испит, како и на оние кои, во денот на влегува-
њето во сила на овој правилник наполниле пет го-
дини во оперативната служба на доброволното про^ѕ 
тивопожарно друштво, а н е полагале стручен испит, 
к'е им се признае одговарашт чин, во колку нивната 
работа била полезна за противопожарната служба. 

„ Член 20 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето му во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 24848, 25-Х1-1950 год. Скопје. 
М и н и с т е р 

на внатрешните работи на НРМ, 
Цветко Узуновски ,с.р. 

36 
Министерството на внатрешните работи на На-

родна Република Македонија — Скопје, надлежно 
по чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, со-
борите и другите јавни скупови, решавајќи по пред-
метот одобрување оснивањето! и работата на Дру-
штвото на емигрантите од Пиринска Македонија" со 
седиште во град Скопје, донесе следното-, 

Р Е Ш Е Н И Е 

За оснивањето и работата на „Друштвото на еми-
грантите од Пиринска Македонија" 

Одобрува оснивањето и работата на ,,Друштвото 
на емигрантите од Пиринска Македонија" со седи-
ште во град Скопје,, а со право на дејност на под-
рачјето на Народна Република Маке дони ја. 

Такса по Тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е 
наплатена. 

Решено во Министерството на ' внатрешни рабо-
ти на Народна Република Македонија на ден 4 но-
ември 1950 год, под бр. 22083/50 

П—14—443 

37 V I 
Министерството на внатрешни работи на Народ-

на Република Македонија — Скопје, надлежно по 
чл. 13 буква г) од Законот за удруженијата, собори-
те и другите јавни скупови, решавајќи по предметот 
одобрување оснивањето и работата на Друштвото 
на филмските работници на НР Македонија со- се-
диште во град Скопје,, донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За оснивањето и работата на „Друштвото на филм-

скине работници на НРМ" 
Одобрува оснивањето и работата на „Друштво^ 

то на филмските работници на Народна Република 
Македонија" со седиште во град Скопје, а со право 
на дејност на подрачјето на Народна Република Ма-
кедонија. 

" Такса по тар. бр. 1 и 7 од Законот за таксите 
е наплатена. 

. Решено г;о Министерството на внатрешните ра-
боти на Наррнда Република Македонија на ден 16 
август 1950 год. под бр. 16080/50 

II—16—301 

Издава: Новинско издавачко претпријатие „Службен 
ул. „29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. 

к ната банка - Скопје бр. 801-901812 
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30 Указ за укинување Комисијата на државна-
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одбори . - а 68 
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дување и одобрување на завршните сметки 
на државните стопански претпријатија под 
стопанска управа на локалните органи 68 

33 Решение за пренос на Бирото за поплаки и 
предлози на Комисијата на државната кон-
т^ђла на НРМ во состав на Претседателство-
то на Владата на НРМ 69 к 
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