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Овој број чини 4 динари. Претплатата за една година износи
250 дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. Централа за НРМ - Скопје 8.901.812
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Врз основа чл. 73 т. 9 од Уставот на Народна Република
Македонија а по предлог од Претседателот на Владата на
НРМ, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија издава
УКАЗ
Г ЗА ОБРАЗУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВО НА ДРЖАВНИ 1Е
1
НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Со оглед на разгранатоста на работите на државните набавки и откупот, и на нивното значење за обезбедување
снабдувањето на населението, како и со оглед на растежот
ма државната и задружната трговска мрежа и обидот на работите околу снабдувањето на населението во градот и селото Президиумот на Народното собрание на Н.Р.М. одлучува:
1) Од Министерството на трговијата и снабдувањето на
,Владата на НРМ да се издвојат работите на државните набавки и откупот и за раководење со овие работи да се образува Министерство на државните набавки на Владата на
НРМ.
2) Министерството на државните набавки на Владата на
НРМ е сојузно-републиканско министерство;
3) Владата на НРМ ќе го изврши овој упад;
4) Овој указ влегува во сила од денот на објавувањето
му во "Службен весник на Народна Република Македонија".
У. Број 6, Скопје, 16 април 1949 година.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

Секретар,
К. Црвенковски, с. р.
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Врз основа чл. 73 т. 7 од Уставот на Народна Репуо ,ика Македонија а во врска со Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ од 16 РПОНЛ 1949 година за образување Министерство на државните набавки на Владата на
НРМ, а на предлог од Претседателот на Владата на НРМ,
Президиумот на Народното собрани? на НРМ издава

З А К О Н
ЗА ПОДЕЛБАТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБЛАСТИ
Член 1
Во Народна Републики Македонија се образуваат о виа
области:
Скопска област со седиште во Скопје
битолска област со седиште во Битола
Штипска област со седиште во Штип
Градот Скопје како главен град на Народна Република
Македонија се одвојува од Скопската област и образува посебно администратиано-термторијално подрачје.
Член 2
Скопска област ги опфаќа следните подрачја:
1) Околиите: Кумановска, Тетовска, Титов Велешка,
Гостиварска, Скопска, Криво Паланечка и Горче Петровска.
2) Градовите: Куманово, Гетово и Титов Велес.
Член 3
Битолска област ги опфаќа следните подрачја:
1) Околните: Битолска, Прилепска, Охридска, Ресенска, Струшка, Демир Хисарска, Бродска, Кичевска, Дебарска и Крушевска.
2) Градовите: Битола, Прилеп и Охрид.
Член 4
Штипска, област ги опфаќа следните подрачја:
1) Околиите: Штипска, Струмичка, Гевѓелиска, Кавадарска, Кочанска, Царево Селска, Беровска, Кратовска, Радовишка и Свето Николска.
2) Градовите: Штип и Струмица.
Член 5
Овој Јаким влегува на снага од денот на објавувањето
во "Службен весник на Народна Република Македонија".
У. Бр. 8, Скопје, 19 април 1949 тодина.
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕЗИДИУМОТ
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА /МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Ристо Џунов, с. р.

УКАЗ
за поставување Министер на Владата на НРМ
Се именува за министер на државните набавки на Владата на НРМ МЕНКОВ ПЕРО, народен пратеник на Народното собрание на НРМ.
У. Број 7, 16 април 1949 година, Скопје.
ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
К. Црвенковски, с. р.

/

Црл основа на чл. 73 т. 4 ОД Устаип, ,.и
Л а ао прска
со чл. 5 т. 7 н чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното
собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на
Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за поделбата на територијата на Народна Република Македонија
I на области што го донесе Народното собрание на НРМ на
ј седницата од 18 април 1949 година, а кој што гласи:

Претседател,
Богоја Фотев, с. р.

ЃО

Претседател,
Б. Фотев, с, р.

;

УКАЗ
Врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот м
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ ГО
прогласува Законот за избор и работење на привремените
обласни народни одбори и за пренесување надлежностите
на обласните народни одбори што го донесе Народното ебг
бранне на НРМ на седницата од 18 април 1949 година, а КО)
В1То гласи:
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Стр. 8Ѕ
З А К О Н

ЗА ИЗБОРОТ И РАБОТЕЊЕТО НА ПРИВРЕМЕНИТЕ
ОБЛАСНИ НАРОДНИ

ОДБОРИ

И ЗА

I. ИЗБОР И РАБОТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИТЕ
ОБЛАСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ
Член 1
До избирањето на обласни народни одбори врз основа
на Законот ва избор на одборници за народните одбори ќе
се изберат привремени обласни народни одбори.
Во привремените обласни народни одбори се избираат
70 до 120 одборници.
Вкупниот број на одборници, што ќе се избере во поодделните обласни народни одбори, го одредува со указ Президиумот на Народното собрание земајќи го во обзир бројот
на жителите на областа, така да секој одборник се избира
на гтриблизително исти број жители.
Со истиот указ Президиумот на Народното собрание
го одредува н бројот на одборниците што го избираат во
привремениот обласен народен одбор сразмерно со бројот
на жителите на околијата односно градот поедините околиски односно градски народни одбори.
Член 2
Одборниците на при времените обласни народни одбори ги избираат на своето заседание околиските и градските
народни одбори од подрачјето на областа од редовите на
своите членови и другите граѓани кои имаат избирачко
право.
Листа на кандидати за избор на одборници на привремен обласен народен одбор можат да предложат најмалку
10 одборника на околискиот односно градскиот народен
одбор.
Изборот на одборниците се врши со г---о гласање.
За избрани се сметаат кандидатите I
' гго добиле
најголем број гласови без обзир да ли с
иста листа.
На избраните кандидати им се издава, уверенија со
потпис на претседателот на заседанието на околискиот односно градскиот народен одбор.
Член 3
Денот на изборите на одборници за привремените обл а с т народни одбори го одредува Президиумот на Народното собрание со указ.
Член 4
Првото заседание на избраните привремени обласни
народни одбори ќе го свика Президиумот на Народното собрание во срок од 15 дена след извршените избори.
Член 5
На својот прв состанок привремениот обласен народен
одбор избира верификациона комисија од пет члена која
што ги испитува уверенијата за наборот на одборниците.
След верификацијата на кандидатите одборниците ја
полагаат заклетвата пропишана аа одборниците на народните одбори.
Член 6
Привремениот обласен народен одбор избира за своите заседание претседател и секретар.
Член 7
На своето прво заседание привремениот обласен народен одбор ќе избере претседател, еден или два потпретседатели, секретар н членови на извршниот одбор.
Член 8
Привремениот обласен изроден одбор донесува правилник за својата работа на заседанијата.
Член 9
На своето прво заседание привремениот обласен народен одбор донесува, по предлог од извршниот одбор, будо за времето од своето свикување до крајот на 1949 год.
Расходите на буџетот ве се покријат од резервните кредити кои што Владата ќе му ги стави на расположение на
обласниот народен одбор.
Член 10
Во поглед на работењето на привремениот обласен наредев одбор на заседанијата, организацијата и работењето
ча неговиот извршен одбор, како и во поглед на правата и
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должностите на претседателот и секретарот на заседанијата
и на одборниците, важат прописите на Општиот закон за
народните одбори.

ПРЕНЕСУВАЊЕТО

НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ОБЛАСНИТЕ НАРОДНИ
ОДБОРИ

Скопје, Д V 1949 год. -

П. ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИТЕ
Член 11
Президиумот на Народното собрание ќе одреди со
указ кои од работите ќе преминат во надлеишост на облечените народни одбори што се со Општиот закон за народу
вите одбори и со други посебни закони ставени во надлежност на републиканците и локалните државни органи.
Член 12
Владата со уредба ќе одреди кои од работите Де ире.м ниат во надлежност на обласните народни одбори што се
со посебни прописи на Владата ставени во надлежност на
републиканците и локалните државни органи.
Член 13
Членовите на Владата ќе одредат со свој акт ион од
надлежностите ќе преминат во надлежност на о в л а с т и
народни одбори што се со нивни пропиен ставени во надлежност на републиканците и локалните државни органи
111. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14
Несвршените предмети за чие решавање биле надлежни околиските и градските народни одбори односно органи?
те на Владата ќе ги довршат органнте кои што биле надлежни за нивното решавање до влегувањето во сила на!
овој закон.
Член 15
Владата ќе одреди начин и срок во кои што ќе се изврши примопредавањето на предметите што по овој закон!
преминуваат во надлежност на обласните народни одбори.
Член 16
ж
Се овластува Владата да донесе прописи за организацијата на управниот апарат на обласните народни одбори.
Член 17
Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија'4.
У. Бр. 9, Скопје, 19 април 1949 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Џунов, с. р.

НО

Претседател,
Б- Фотев, с. р.
УКАЗ

Врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот
за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ
го прогласува Законот за прекршоците против јавниот ред
и мир што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април 1949 година, а кој што гласи:
З А К О Н
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

,
'

Член 1
Прекршок против јавниот ред и мир врши оној ној што со
своето поведение и постапки го нарушува нормалниот начин на животот на граѓаните, пречи на движењето и сообраќајот по улиците и другите јавни места, внесува немир меѓу граѓаните, го нарушува јавниот морал, пречи на правилното ползување на јавните обекти и станбените згради, го про
ведува времето во ленствување, пречи на одморот на ' Р 3 ѓаннте или на друг начин ја нарушува општествената дисциплина и мирот на граѓаните.
Член 2
За прекршок, против јавниот ред и мир ќе се казни
се казни секој:
1) кој што на јавно место се тепа, кара, вика и се држи непристојно;
2) кој што на јавно место се држи на нарочно Дра^Ч
мангупски нечии навредувајќи ги граѓаните и нарушувајќи
го нивниот мир;
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3) кој што позволува во негови простории или на негова земја да се одржуваат непријавени ион забранѕни јавни ампови?
4) кој што крши наредба на надлежен државен орган
за забрана да се пристапува или задржува на одредено место;
Ѕ) кој што се бави со вражење, баење, претекнување
ца судбина, толкување на соништа и слични измами;
6) кој што измислува или распространува лажни вести
и г о го нарушуват мирот и спокојстоието на ѓраѓаните;
7) кој што ги омаловажува државните органи или нив
ките законити прописи и наредби;
В) кој што кине, замачкува или на друг начин оштет а јавно истакнати објави на државните органи или општествените организации;
9) кој што продава алкохолно шине на пијано лице
или дава на малолетник да пие такво;
10) кој што ги повредува прописите за јавните патишта, плоштадите, пристаништата, парковите и излетиштата,
издадени за нивното одржување и за редот на истите доколку за овие прекршоци казната не е одредена со други
прописи;
11) кој што во случај на поплава, пожар, експлозија,
снежни намети или други тешки непогоди одбие да укаже
Помош;
12) кој што во случаите наведени во точ. И одвраќа
други или на друг начин ги спречува да укажат помош;
13) кој што избегава да работи и животот го проведува во дејствување;
14 кој што се оддава на пијанство, проституција, комар или се бави со шверц или црна берза;
15) кој што злостевува и претоварува животни или на
друг штетен начин постапува со нив, или кој неопрезно држи опасно животно;
16) кој што пред зграда или ограда, или на зграда, или
ограда стави некаков уреѓај, или предмет што може да ги
повреди минувачите, или да им нанесе некоја друга штета,
или оној кој такви предмети исфрлува на улицата;
17) родител или старател чии деца или штитеници поради занемарено грижење го нарушуват редот и мирот,
или кој што ги потстакнува децата или штитениците да вршат прекршоци одредени со овој закон;
18) кој што неовластено стрела од огнострелно оружје,
пали ракети или други запали тесни материјали, или кој што
на било каков друг сличен начин го нарушува мирот на
Креваните;
19) кој што без оправдани причини не дојде ни на повторен позив при надлежниот државен орган.
Член 3
Учинителот ќе се казни:
1) за прекршоците од том. 2, 6, 12, 13 и 14 на чл. 2 од
овој закон со казна поправителна работа до три месеца
Или со казна лишение од слобода до трн месеца;
2) за прекршоците од точ. 1, 3, 5, 7, 9, И , 16, 17 и 18
ва чл. 2 од овој закон со парична казна до 5.000 динари или
Со казна поправителна работа до два месеца, или со казна
амшение од слобода до два месеца;
8) за прекршоците од тон. 8, 10 и 15 на чл. 2 од овој
ракон со парична казна до 2.000 динари или со казна поправшгелна работа до 30 дена или со казна ли шени е од
Слободи до 30 дена;
4) за прекршоците од точка 4 и 19 на чл. 2 од овој чекон со парична казна до 2.000 динари.
Ако за еден прекршок, одреден со овој закон е пропишана парична казна алтернативно со казната п о п р а в и л н а
работа или со казната лишение од слобода, на учинителот
ќе се изрече соответната казна-поправителна работа или
лигавине од слобода — само во случај на потежок прекршок ако паричната казна не може да влијае достаточно воспнтателно или ако учиштелот е инаку познат по топа,
што ја крши општествената дисциплина и не ги извршува
Трудовите и другите обврски на граѓаните.
За прекршоците одредени во чл. 2 на овој закон мо1ке покрај пропишаните кажи да се изрече и казната одземање на предметот со кој е сторен прекршокот, а за прес
кршените од точка 2, 6, 13 и 14 на истиот член може да се
изрече и казната протерување, ако учинителот е очевидно
опасен за јавниот ред и мир.
Член 4
Приредувачите на јавни скуповп (средби, забави, поворки и сл.), што не потпаѓаат вод одредбите на чл. 20 до
чд. 25 на Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, должни се таквите приредби да ги пријават
. на надлежниот отсек за внатрешни работи при околискиот
или градскиот (реонскиот) народен одбор најмалку 48 часа пред одржувањето. Во пријавата мора да се наведе целта, местото и времето на јавната приредба.

Мадлен.(о 1 ч г лси на внатрешните
..
о лто
му е поднесена пријавата може да го забрани одржување^
то на пријавената јавна приредба ако постои опасност од
угризување на Јавниот реа и мир.
Кој што приредува, одржува или помага приредување
или одржување на непријавени или забранени јавни скунови наведени во став 1 од овој член ќе се казни со казната
одредена во точ. 2 на чл. 8 од овој закон.
Член 5
Градските н околиските народни одбори можат, во
границите на чл, 1 од т о ј закон, со свои одлуки да одредуваат и други прекршоци против јавниот ред к мир на
своето подрачје:
Месните народни одбори можат да одредуваат прекршоци против редот и мирот на своето подрачје само врз
основа и во границите на овој закон и Законот за надлежноста на месните народни одбори за пропишување на административни казни.
Член в
Ако за лице, казнето за прекршок од точка 2, 6, 13 и 14
на чл. 2 од овој закон, може основано да се заклучи дека
и понатаму ќе врши такви прекршоци, такво лице ќе се
испрати за превоспитување на општествено полезна работа во траење од 6 месеци до 2 години.
Поблиски одредби за извршувањето на оваа административно-пршудителна мерка пропишува Министерот на
внатрешните работи.
Член 7
Адмннистратизно-казиеиата постапка по прекршоците
одредена со овој закон ја води во прв степен и казните ги
излечува отсекот за внатрешни работи при околискиот или
градскиот (реонскиот) народен одбор согласно со прописите на Основниот закон за прекршоците.
За прекршокот одреден во точка 19 на чд. 2 од овој
закон, административно-казнената постапка води во прв
степен и изоечува казна надлежниот повереник, односно
секретарот на народниот одбор чиј орган го испратил покрет.
Против решенијата за прекршоците одредени со овој
закои постои право на жалба согласно Основниот закон за
прекршоците.
Член 8
Мерката испраќање на општествено-полезна работа од
чл. 6 на овој закон ја одредува извршниот одбор на околискиот или градскиот (реонскиот) народен одбор, односно
неговата комисија по чд. 59 од Основниот закон за прекршоците.
Против решението на извршниот одбор, односно на неговата комисија постои право на жалба до Министерот на
внатрешните работи чие решените е конечно.
Член 9
Се овластува Министерот на внатрешните работи да
може да донесува поблиски прописи за спроведување на
овој закон.
Член 10
Овој закон влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија".
У. Бр. 10 Скопје, 19 април 1949 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СЕКРЕТАР,

ПРЕТСЕДАТЕЛ^

Р11СГО Џунов, с. р.

Б. Фотев, с. р.

Ш

УКАЗ
Вгз основа на чл. 78 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од ЗаконоЈ
за ПрезгдЈТгмвт на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ
го прогласува Законот за прегласување на шумските предели око IV Мавровското поле за национален парк што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април
1940 , - т п -а„ а кој што гласи:
у ш и
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ ОКОЛУ
МАВРОВСКОТО ПОЛЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

Член 1
Поради особените природни убавини, историското и научно значење на шумите и шумските предели околу Мавровското поле, дел од тие шумски предели се прогласува за национален парк под името "Национален парк Маврово".
Границите на паркот се следните: од исток, од нота 1310
се качува по билото на местото наречено "Вдаиница" преку
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кота 1329, продолжува по па I ист о над с. Леуново и преку
Сунденскиот рид излегува на кога 1983 на местото наречено
^Сандактас", врти на југ на кота 1955 продолжува по патче.
То до кота 1684, врти на запад по иатчето до кота 1767, врти
остро кон север до местото наречено "Крстови", врти одново кон запад по Кичинскиот рид до кота 1548, слегува по
Сртот во долот и по долот на кота 1020, ја преминува Л1авровската река и се качува на кота 1496, па се искачува на местото наречено "Врбен" на кота 1743, па по ридот продолжува
на котата 1794 врти на кота 1740 слегува на друмот Гостивар-Маврово, и продолжува по друмот кон Гостивар до
кота 1310.
Површината на "Националниот парк Маврово" изнесува
11.750 хектари.
Во границите на Националниот парк влегуваат атарие на селата: Маврово, Леуново, Никифорово, Кичиница и
1рбен.
Член 2
Националниот парк "Маврово" има своја управа, која што
е непосредно подредена на Министерот за шумарство.

Ѕ

Член 3
Главната задача на Управата на Националниот парк Маврово се состои во грижата да се сочуваат природниот изглед
на пределите, животинскиот и растителниот свет во нив,
градежните и други обекти, како и сите други особености
на пределите, животинскиот и растителниот свет во нив,
да послужи за целите поради кои што се овие предели прогласени за национален парк.
Управата на Националниот парк Маврово му предлага
на Министерот за шумарство превземање мерки зД чување и
унапредување на паркот.Член 4
Министерот за шумарство ќе пропише со правилник поблиски одредби за одржувањето на Националниот парк Маврово, за искористувањето на нашата, за дрварењето, за
обработувањето на зиратното земјиште, за употребата на
пролеаните патишта и за одржувањето на чистотата по селата
во границите на паркот.
Министерот на градежите во согласност со Министерот
за шумарство со посебни одредби ќе го пропише начинот
на посетувањето на одделни вештачки објекти изградени во
Националниот парк Маврово покраЈ вештачкото езеро.
Член 5
Овој ѓакон влегува во сила од денот на објавувањето
во "Службен веснин на Народна Република Македонија44.
У. Бр. П , Скопје, 19 април 1949 година.
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Ристо Џунов, е. р.
н

Претседател,
Богоја Фотев, ѓ. Р.

а

УНА8
Врз основа на чл. 73 т. 4 од уставот на Народна Република Македонија а во врска ед чл. 5 т. 7 и ЧЛ. 7 Од Законот за Президиумот на Народното Собрание на НРМ.
Претседателството на Президиумот на Народното Собрание
на НРМ го прогласува Законот ва наменување и дополнување на Законот за аграрната реформа н колонизација на
територијата на Народна Република Македонија што го ДО'
есе Народното собрание на НРМ на седницата од 18 април
949 година, а кој што гласи:

Ј

УКАЗ
НА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ѓ

.

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во чл. 28 од Законот за аграрната реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија
после четвртиот став се додаваат нови ставови кои што
гласат:
"Изузетно може да се дозволи:
1) делба на земјиште, ако домаќинството што ја л обило земјата, се дели на две или на повеќе земјоделски доV"
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2) разменување на земјишта ако нолонистот влегува
во се танска работна задруга, а со цел на арондација на задружната земја.
Дозвола за делба односно разменување дава извршниот одбор на околискиот односно градскиот народен
одбор,
Во случаевите на разменување на земјишта сите втасани забрани по став први и втори од овој член се пренел
суваат на земјиштето кое што се добива во замена".
Член 2
Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето
во "Службен весник на Народна Република Македонија",
У. Бр. 12, Скопје, 16 април 1949 година.
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА
НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Претседател
Б. Фотев с. р.
Секретар
Р. Џунов с. р.

УКАЗ
Врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република
Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот н4
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседател^
ството на Президимуот на Народното собрание на НРМ гд
прогласува Законот за ловот што го донесе Народното соч
брание на НРМ на седницата од 18 април 1949 година, а кој
што гласи:
ЗАКОН ЗА ЛОВОТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Дневната на територијата на Народна Република Македонија е општонароден имот.
Државата управува со ловот како со гранка од народното стопанство и се грижи за неговото планско подигнување и унапредување.
Правото на лов и вршењето на ловот го уредува државата.
/
Член 2
Државните органи надлежни за шумарство, државните
шумски стопанства, државните земјоделски претпријатија и
ловечките организации должни се на своето подрајче да му
посветуваат полно внимание на одгледувањето, на чувањето
и на заштитата на дивината и да ги превземаат сите мѓрки за
рационално подигнување и унапредување на ловот.
Член 3
Министерот на шумарството врши општо раководство
над сите државни органи кои што управуваат со ловиштата, а кои што не му се непосредно подредени, односно над
ловиштата на ловачките организации како и надзор над извршувањето на прописите за ловот и планот на ловот.
Извршните одбори на околиските односно градските
Народни одбори вршат на своето подрачје непосреден надвор над спроведувањето на прописите за ловот и управуваат со државните ловишта од локално значение.
Член 4
Со цел да се организира и врши ловот се образуваат ловишта.
Ловиштата ја опфаќаат земната и водената поврвнина^
Ловиштата се државни или на ловечки организации.
Бројот на ловиштата и поврвнината на истите го одредува министерот на шумарството.
Со државните ловишта управуваат надлежните државни
установи, или претпријатија, како и одделни државни прето
пријатна и установи, основани со цел Да се врши и унапредува ловот.
Ловечките организации управуваат со ловиштата што
ни се доделени и го вршат правото на лов во нив.
Член 5
Државните установи и претпријатија како и ловечките
организации управуваат со ловиштата врз основа на план за
лов кој што е дел од стопанскиот план. Тие се должни да го
извршуваат планот за одгледување, чување и ловење на ДЧв
вина, како и да водат катастар на ловиштата и ловна статистика.
Одредби за правото на лов, за водење катастар на ловиштата за ловна евиденција и статистика за ловиштата од републиканец и локално значение, пропишана се правилни!/
Министерот на шумарството.

^копје, 21 V 1949 год.
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Член 6
Предмет на ловот може да биде само дневната.
Ловењето го опфаќа гонењето, фаќањето и отепувањето на дивината.
Како дивина во смисол на овој закон се сметаат следните животински видови од обата пола:
а) од влакнестата дивина: еленот, срната, дивокозата, заеков веверицата, куната златица, куната белица, видрата,
здраво?, рисот, дивата мачка, мечката, волкот, чакалот, дишната, творот, дивата свиња, пухот, хрчакот, текуштата, слепото куче, крушата, ласицата, шарениот твор и јазавецот;
б) од перјатата дивина: дивите гуски, дивите патни, рандите, дивите галаби, улицата, бекасите-шл,уки, бегаснните,
Мирните, желарите, вивците, ноќните потрчоци, зујавците,
Ниската, барските потрчоци, барската кокошка, дроплата,
јкдралот сив, ждралот крунаш, големиот тетреб, малиот тетреб, јаребицата, наменската, полската јаребица, препелицата, прдавецот, фазанот, чаплите, ѓакот, водниот бик, бурн,а
ците, вранците, гњурците, галебите, чигрите, зраните, смрдовраната, свраката, гавранов сојката. јастребите, ејата, липате, шумските сови, совиката, кукувнјата, дремавката, клукот, бухалот, лебедите, неликаните, орлите, соколите, и леШинарите.
Останалите видови животни не се предмет на лов по
овој закон.
И. ЗАШТИТА НА ДИВИ НАТА И УНАПРЕДУВАЊЕ
НА ЛОВОТ
;
Член 7
Дивинага е заштитена и незаштитена.
Која дивина е незаштитена одредува Министерот на шумарството во согласност со Министерот на шумарството
на ФНРЈ.
Заштитената дивина не смее да се гони, фаќа и убива во
време на ловостој.
Времето на ловењето го одредува /Министерот на шумарството.
Член 8
За заштита на ретки и проредени видони од заштитена
дивина, Министерот на шумарството може освен ловостој
да одреди и забрана на лов на тие видови дивина за одредено време и одредено подрачје.
Член 9
Фаќањето на жива заштитена дивина е забранет).
По исклучете, Министерот на шумарството може да
одобри фаќање на жива заштитена дивина во секое време во
Научни цели, за потреби на размножување и за зоолошки
Градини. Во одобрението ќе се одреди и начинот на фаќањето.
Член 10
Министерот на шумарството може по исклучзние да одори отстрел на заштитена дивина во време на ловостој и во
реме на забрана на лов за научно истражување, за утврдум њ е и сузбивање на заразните болести кај днвината, како
н од други оправдани причини. Во одобрението ќе се одреди и
Начинот на ловењето.
Член 1!
Ловот на заштитена дивина се врши само со ловечка пуфка.
Ловот на елени, ерни, диви кози и мечки може да се
Врши само со ловечка пушка со кугла.
Член 12
Се забранува уништувањето и расипувањето т легла и
незда на заштитени дивини, како и уништувањево или веењето на јајца од заштитена перната дивина.
Вадењето на јајца од гнезда на заштитена перната динна се одобрува само за одгледување на дивина, (16 ОДО'
реине од органот односно ловечката организација Кои ШТО
! ^посредно управуваат со ловиштата.
Член 13
Нарочно се забранува фаќањето на заштитена дивина со
римки, станци, железа, кошари, мрежи, под плот СО тел или
О направи од ионски влакна, со храна во која се додадени
пнвателни средства со помошта на ноќно светло и со сите
^станати слични средства или под услови и на начин со кон
што дивината масово се уништува како и одстрел од кола и
автомобил.
Член 14
За заштита на заштитената дивина овластените ловци, чудите на ловиштата и службениците На државни ловишта
1аат право на подрачјето на логичното ловиште! да уби.
1Т кучиња, што се скитаат по ловиштето, како и мачки
се затекнати не повеќе од 300 метра од најблиската

1
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Во границите на ловиштата пастирнте на стада можат Д!
одат овчарски кубиња сено со пропишан клип ед вратот.
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Ако полските глувци се умножува! во ( одам:'
кз
може Министерот на шумарството по предлог од извршило!
одбор на околискиот односно градскиот народен одбор дѓ
го забрани убивањето на мачки за одредено време.
е
Член 15
Одредени видови незаштитена дивина може сској де
уништува на своето земјиште во секое време и со сито средства и начин, а со отров само по одобрение од надлежни^!
државен орган, одреден во чл. 17 од овој закон.
Кои се тие видови кезаштитена дивина одредува Министерот на шумарството во согласност со Министерот на шумарството на ФНРЈ.
\

Член 16
За уништување на поедини видови од незаштитен;! дивина Министерот на шумарството може да одредува награди

Член 17
Труење 1о на одредени видови нелаштитена дивина е дозволено само по одобрение ед надлежниот извршен одСоо на
околискиот односно гргдскиот народен одбор во места и под
услови, кои што тој Г:е ги одреди, или претходно ^доЗпи.
Кои сс тие видови одредува Министерот на шумарството.
Труење можат да кршат само шумарските и стручните
лица што ќе ги овласти извршниот одбор на околискиот односно градскиот народен одбор.
Напатствие за начинот и за средствата за труење издава
Министерот на шумарството.
Член 18
Забранело е ловење со кучиња-бракнрци, во време на
ловостој. Министерот на шумарството може по сослушувањето ла Сојузот на ловечките друштва на Народна Република Македонија и извршни те одбори на надлежните околиски односно градски народни одбори да го одобри лозот
со кучиња бракирци на одредено подрачје и во време на
ловостојот.
Забранев! е тонот со 'отови и полу'ртови.
Со опитни ловни птици забранено е ловење без посебно
одобрение од Министерот на шумарството.
Член 19
Уништувањето на волци спаѓа во нарочна должност на
ловечките друштва како и на државните органи кои управуваат со ловиштата кои што во таа цел ќе приредуваат и организираат хајки, односно скупни ловови на волци со содејс т в о и помош на народните одбори.
На позив за хајка должни се да се одзоват членовите на
ловечкото друштво од територијата на народниот одбор како
и жителите кои што извршниот одбор ќе ги повика.
Како хајкачи не можат да бидат повикани лица помлади
од 18 годиниЈш постари од 50 години, како ни лица на кои
што пребивалиштето им е подалеку од 15 км, од местото на
состанокот на хајкачите.
Учесниците на хајка должни се да постапуваат по улутите на раководителот на хајката кога што ќе го одреди
оној кој што управува со ловиштето.
За уништување па друга незаштитена дивина одредена
од Министерот на шумарството можат да се организираат
доброволни хајки.
Член 20
До донесувањето на посебни прописи се заштитуваат ас
одредбите на овој закон птиците певици и птиците корисни
за земјоделието и за нумо кито стопанство, кои што не е !
Дивина во смисол на овој закон.
Нивното ловење било на кој и да е начин и средства е
забранело.
Забранело е вадењето и уништувањето на јајца ОД та^ви птици. Органот односно организацијата кои што управа
веат со ловиштето по нсклучение можат Да одобрат вадење
на јајца од такви птици во научни цели.
Министерот на шумарството во согласив со Министерот
на земјоделието одредува кои птици се сметаат како птици
невини и корисни птици во смисол на овој закон.
Член 21
Продавањето, купувањето, препродавањето И преводот
на жива и убиена дивина и нејзини делови стои под нонтОбл
ла на надлежните државни органи.
Член 22
За заштита, одгледување и чување на дивината и за
непосреден надзор над вршењето на ловот? управата на до!
виштата поставува потребен број чувари на ловиштето.
Министерот на шумарство ќе Ја пропише СО правилник
организацијата, начинот на работењето должностите и ром
пати на чуварите на ловиштата.
.
^
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Член 23
Мртва или ранета дивина или нејзини делови што ќе
се пронајдат на ловиште, припаѓаат на управата на ловиштето која што со нив располага според прописите и планот на
ловот.
Ц1. ДРЖАВНИ ЛОВИШТА
Член 24
Државните ловишта ее образуваат по правило на подрачјата на државните шумски стопанства и државните зем
доделени стопанства. Тие можат да се образуваат и на други
површини во сопственост на државата.
Државни ловишта можат да се образуваат и на друго
(одредено подрачје без обзир во чија сопственост се навоѓа
ремјиштето.
Член 25
Државните ловишта се од општодржавно, републиканец и локално значение.
Образувањето на државните ловишта од општодржаво течение се врши според прописите на Општиот закон
в ловот.
Државните ловишта од републиканец и локално значевме ги образува Министерот на шумарството.
'
Државните ловишта од републиканец значење служат и за квалитетно и квантитетно подигање на дневната и
?оа првенствено за подобрување на останатите ловишта, за
Извоз на жива и мртва дивина, кожи и крзна и за одгледување дивина со скапоцени крзна и за одомаќување на оние
Видови дивина, што ги нема во Народна Република Македонија, а можат да се развијат.
Поблиски прописи за државните ловишта од републик а н е ц и локално вначение донесува Министерот на шумарството.
Државните ловишта што опфаќаат и дел од државен
посед под управа на сојузни државни органи, претпријатија
или установи ги одредува Министерот за шумарство во
согласност со органите за управување односно со административно-оперативно раководство на односната установа
или претпријатие.

Ѕ

Член 26
Државните ловишта се образуваат со цел да се организира и врши ловот.
Државните органи, установите и претпријатијата што
непосредно управуваат со државни ловишта можат на тие
ловишта да одобруваат за ловечки организации како и на
поедини членови на тие организации да ловат.
Министерот за шумарство со правилник ќе го пропише
начинот на управување и стопанисување со државните ловишта.
IV. ЛОВЕЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Член 27
сновни ловечки организации се ловечките друштва,
овечките друштва се доброволни удружења на граѓаните на ФНРЈ.
Ловечките друштва имаат нарочно за задача да се
бават со правилното поставување и извршување планот на
ловот, со унапредувањето на ловот, со организирањето и
Стручното издигнување на ловците, со развивањето на лежечката дисциплина и свесниот однос на ловец спрема ловот,
со одгледување на расни ловечки кучиња, како и со пропагирањето и правилното извршување на задачите и прописите
ва ловот.
За одгледување на расни ловечки кучиња, ловечките
друштва можат да осниваат кинолошни секции.

Ѕ

Член 28
Сите ловечки друштва се обединуваат во Сојуз на ловечките друштва на Народна Република Македонија.
Сојузот на ловечките друштва на Народна Република
Македонија се учланува во Главниот ловечки сојуз на ФНРЈ.
Член 29
Сојузот на ловечките друштва има аа задача: да се
грижи за унапредување на ловот, за здружување на ловците
Ао ловечки друштва, да води евиденција на ловечките друштва и нивните членови, да ја координира работата на ловечкото друштва и ги потекнува во правилно извртување
на плановите и прописите за ловот, да се грижи за прави лна
расподелба на жива дивина на ловечките друштва, да организира предавања, изложби и сл., да дава на Министерството
на шумарството, народните одбори и државните органи кои
што управуваат со ловиштата мненија и предлози по прашања за ловот и да ги претставува ловечките друштва од територијата на Народна Република Македонија преп I бавниот ловечки СОЈУЗ на ФНРЈ.
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Член 30
Ловечките друштва и Сојузот на ловените друштва
мораат да имаат свои правила.
Дозвола за оснивање на ловечки друштва и на Сојузот
на ловечките друштва дава врз основа на поднесени правила
Министерот на внатрешните работи во согласност со Министерот на шумарството.
Делагиоста на ловечките друштва и на Сојузот на ловечкото друштва е под надзор на државните органи за надвор над удружењата.
Надзор над стручната работа на Сојузот на ловечхите
друштва врши Министерот на шумарството, а надзор над
стручната работа иа ловечкото друштва врши на своето подрачје извршниот одбор на околискиот односно градскиот
народен одбор.
Член 31
Правилата на ловечките друштва и на Сојузот на ловечкото друштва мораат да содржат одредби: за називот и
седиштето, за задачите и средствата со кои што се тие задачи постигнуваат, ал организацијата и начинот на формирање на управата, за начинот на кој што се донесуваат решенијата, за стапувањето во членство и за истапувањето од
членство за правата и должностите на членовите, за застапувањето на друштвото односно сојузот, за печатот, за изворите на материјални средства на друштвото односно еојувот и сл.
Член 32
Ловечките друштва се осниваат на подрачјето на еден
или повеќе месни народни одбори од ист околиски народен
одбор односно на подрачјето на градски народен одбор и л и
на цело подрачје на околискиот народен одбор.
Член 33
' Член на ловечко друштво може да биде секој граѓанин
на ФНРЈ ако ги исполнува условите одредени во правилата
на ловечкото друштво во кое што се зачленува.
Едно лице може да биде член на повеќе ловечки друштва.
Член 34
Министерот на шумарството го одредува најмалиот
број на членови кој што мора да го има ловечкото друштво,
со обзир на поврвнината на ловиштето и состојбата на дивина-г
та. Ловечкото друштво кое што уште го нема најмалиот број
членови не може да му ускрати прием во свое членство на
член од друго ловечко друшЈво од територијата на Народна
Република Македонија.
V. ЛОВИШТА НА ЛОВЕЧКИ ДРУШТВА
Ловиштето на ловечкото друштво ги опфаќа по правило приватните и задружни земјишта (поседи) на подрачјето на еден или повеќе месни народни одбори од лет околиски народен одбор, односно на подрачјето на градски народен одбор или на цело подрачје на околиски народен одКор,
како и државно земјиште (посед) на тоа подрачје мое што
опфатено во државно ловиште.
Образувањето ловишта на ловечки друштва и промената на нивните граници ги одредува Министерот на шумарството по предлог од извршниот одбор на околискиот односно градскиот народен одбор.
Член 35
Инвестициите што се утрошени во ловиште односно
во дел од ловиште во случај на промена на границите на
ловиштето, должен е на инвеститорот да му ги накнади оној,
на кого тие поврвиини му се доделуваат. Висината на накнадата се одредува спрема употребената вредност на инвестициите, имајќи ја предвид и амортизацијата за времето на
нивното користење од страна на инвеститорот.
Член 36
На секое ловечко друштво му се доделува едно илр
повеќе ловишта за одгледување дивина и за вршење па лов,
Ловиштата ги доделува Министерот на шумареткото
по предлог или од извршниот одбор на околискиот односни
градскиот народен о^,бор, или од шумското стопанство, или
од органот кој што управува со државно земјоделско имање.
Извршниот одбор на околискиот односно градскиот
народен одбор, шумското стопанство или органот кој што
управува со државно земјоделско имање, заклучува со ловечкото друв!тво писмен договор со коЈ што се одредуваат
овластената (правата) и обврските на ловечкото друштво.
Ловечкото организации ќе бидат должни, покрај одгледу
акчго и заштитата на почната, да го предадат со планот
одреден дел од уловената зовира на органот или установа мој
,,,т
о ''е за тоа одредени. /
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Член 37
во леи;.хЈа а во кои што поедини.) т-ѕлм. 'жално ловат, Министерот на шумарството моша да го забрани поединечното ловење на зајци, фазани, полски јаребици и каме.
њарки и да одреди таа дивина да смее да се лови само во
заеднички ловови.
Во ловиштата, во кои што нерационално се стопанисува и лови, или постои опасност од уништување на дивнната
од други причини, Министерот на шумарството може да го
забрани ловењето до 5 години на сите или поедини видови
дивина. За времето на потполна забрана на ловот што не е
по кривица на ловечкото друштво, истото не плаќа накнада.
Член 38
Договорот со ловечкото друштво треба да содржи нарочно: овластувањето за извршување на ловот по одредбите
на овој закон; правото на присвојување убиената дивина или
дел од истата со планот предвиден отстрел; огласувањето
за одобрување за лов на членови на други ловечки друштва
и слично.
Како обврска на ловечкото друштво во договорот
треба да влезе нарочно: висината и начинот на плаќањето
накнада за правото на вршење ловот, подигнувањето на ловиштето, организирањето на заштитата ц чување на ловиштето, уништувањето на штетната дивина, извршувањето на
задачите поставени со планот и за останатите обврски пропишани со овој закон.
Член 39
Ловечките друштва се должни секоја година да ставаат под забрана на ловење на заштитена дивана најмалку
една четвртина од вкупната поврвнина на своето ловиште
8в заштита и одгледување на дивнната.
Член 40
Ловсчките друштва имаат право во границите на своето ловиште да ја присвојат убиената или раненгта дивина
односно нејзините делови спрема со планот предвиден отстрел. Правилата на ловечкото друштво одредуваат под кои
услови тоа право се пренесува на ловец.
Член 41
Ако во ловиштата поради преголемо нараснување на
заштитена или незаштитена дивина се нанесуваат поголеми
штети на земјоделските или шумските стопанства, извршниот
одбор на надлежниот околиски или градски народен оцбор
може во согласност со Министерот за шумарство да ја задолжи управата на ловиштето односно ловечката организација во одредено време да го намали бројот на таа дивина
и да го сведе на права мера.
VI. ВРШЕЊЕ НА ЛОВ
Член 42
Секое лице може да лови ако е член на ловечко друштво и ако има дозвола за лов.
Од тоа се прави исклучена за службениот персонал
На ловиштето кој што по должност мора да врши отстрел на
дивина како и за шумарско-стручниот персонал кога во државни ловишта врши со планот предвиден отстрел.
Да ловат со ловечки пушки можат само оние членови
на ловечки друштва кои што имаат и дозвола за држање и
носење на ловечка пушка.
Член 43
Дозвола за лов издава извршниот одбор на околискиот
односно градскиот народен одбор на чие што подрачје се
навоѓа преб неал и штето на молителот.
Дозвола за лов може да се издаде на секој член на
ловечко друштво освен на оној, кој што е под старателство
или со правносилна пресуда осуден за потешко кривично
дело, или на кое му е изречено одземање на дозволата за
Лов, додека таа пречка трае.
Дозволата за лов се издава за една година и важи за
целата територија на Народна Република Македонија.
Во ловиште на ловечко друнггво можат по правило да
ловат само членови на тоа друвгтво.
Ловците од други ловечки друштва, како и оние од
други народни републики, можат да ловат како гости на ловечки друштва на нивни ловипгга со нивно одобрение на основа дозвола за лов која што веќе ја имаат.
Одредбите од став 4 и 5 на овој член важат и за трагање по ранева дивина.
- Член 44
Ловењето не е допуштено:
а) во градини од 1 февруари се' додека не се соберат
посевите;
б) во ораници и ливади од 1 маот се' додека не се
соберат посевите односно селото;
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в) во лозја, тутуништа и бос кич,) од 1 април се' додека не се соберат посевите односно оберат лозјата;
На земјишта кои што се заградени од сите страни со
таква ограда да преко која дивина не може слободно да про
вага ловењето воопшто не е допуштено.
Член 45
Забранет) е да се оди со пушка и да се води ловечко
куче по туѓо ловиште, со исклучена на јавните патишта И
патчиња но ни во тој случај пушката не смее да биде наполнета.
VII. НАКНАДА НА ШТЕТА
Член 46
Државните органи, претпријатијата и установите кои
што управуваат со ловишта и ловечките друштва должни се
на оштетено лице да му ја накнадат штетата, која што во
границите на ни.вното ловиште на отворени земјишта ја направи заштитената дивина, под услов сопственикот одрено
поседи тот да ги превзел нужните мерки за заштита.
Исто така тие се должни да ја н а ј а д а т штетата која
ило ќе ја направи заштитената дивина од нивното ловиште
на подрачјето на друго ловиште, каде таква дивина немѕц
ако може со сигурност да се докаже дека штетата ја направила таа д-а--на и тоа под условите од ст. 1 на овој член.
Член 47
Лицево кое лови должно е на оштетеникот да му ја
на клади штетата што ќе ја направат во вршењето на ловот
оно самото, или нервите помошници како и неговите ловечки кучиња.
За штета направе-ла со ловот, доколку не може да
се установи учннителот на штетата, одговорат солидарно
сите ловци кои што биле во ловот кога штетата е сторена.
Член 48
Барањето за накнада на штета (чл. 46 и 47) го поднесува оипе-геникот во срок од 8 дена од како за штетата разбрал, а најдоцна во срок од три месеци од како што е штетата сторена.
Член 49
^
За водење на постапка и за донесување на решенија
по барање за накнада на штета, ако барањето е до 2.500
динари надлежен е извршниот одбор на околискиот односно
градскиот народен одбор на чие подрачје штетата е
сторена.
Ако барањето за накнада на штета е над 2.500 динари
за постапката за накнада на штета надлежен е околискиот
суд за тоа подрачје.
Судот ќе ја доврши постапката и ќе донесе одлука по
барањето за накнада на штетата и тргај, ако барањето во
текот на постапката биде смалено под 2.500 динари.
По жалба против решение на извршниот одбор на
околиски односно градски народен одбор во постапката за
накнада на штета во втор и последен степен решава Министерот на шумарството.
VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 50
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни:
1) кој што на овластен орган за чување или надзор
над ловот не му го каже своето име односно му каже лажно
име, или на негово барање не му покаже дозвола за лов односно дозвола за држање и носење на оружје;
2) кој што на друго лице му отстапи дозвола за лов;
3) кој што лови дивина како и кој прогони ранена
дивина во државно ловиште или во ловиште на друга ловечка организација ако за тоа нема писмено одобрение од
оној кој што со ловиштето управува;
4) кој што намерно пречи при исполнувањето на планот за ловот;
5) кој што намерно поднесува неточни податоци ЗА
ловот и состојбата на днвината на ловиштето;
6) кој што не пријави ранена висока дивина, но ја
остави во свое или туѓе ловиште;
7) кој што лови со недозволено оружје, муниција и
со други средства и на друг начин противно на прописите
од овој закон, доколку дејствието не претставува кривично
дело во смисол на точка 5 од член 51 од овој закон;
8) кој што во хајка намерно убие дивина која не а
предмет на хајка;
9) кој што труе незаштитена дивина без одобрение и
противно на одредбите на извршен одбор на околиски односно градски народен одбор на чие подрачја труењето
се врши;
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10) кој што неоправдано не се јави на позив за учество
во хајка или не ги извршува упутите на раководителот на
хајкатс:
11) кој што не се придржува на одредбите издадени
од надлежните државни органи за продажба, куповине, препродажба и превоз на жива и убиена Дивина;
12) кој што уништува и расипува гнезда и легла на
ваштитена дивина, уништува и продава јајца од заштитена
перјана дивина, или без одобрение вади јајца од таква
дивина;
13) кој што пушта куче во туѓе ловиште или го води
по туѓо ловиште вон од јавни патишта и патчиња;
14) кој што оди со пушка по туѓе ловиште вон од
јавни патишта и патчиња или со полна пушка по такви пасишта и патчиња;
15) кој што неоправдано пречи при вршењето на ловот;
16) кој што лови дивина по ораници, ливади, лозја,
тутуништа, градини и бостани вон од времето одредено но
чл. 44 од овој закон, како и кој спречува лов во дозволено
време на овие земјишта;
17) кој што лови птици певици или корисни птици,
или уништува, или вади нивни јајца;
18) кој што тамани видови незаштитена дивина кои
не е дозволено да се таманат;
19) кој што неовластено фаќа, пренесува, присвојува
или склопува затрована храна, поставена за труење на неваштитена дивина;
20) кој што води со стадо овчарско куче без пропишан плип;
21) кој што лови со кучиња, бракирци или со други
Кучиња во времето на ловостој и вон одредени подрачја
(чл. 18);
22) член на ловечко друштво кој не се одзови на
позив на управата на друштвото за учество во одредени
акции за исполнување планот на ловот организирани од
управата на тоа друштво;
23) кој што ќе прекрши забрана за поединечно ловење.
За прекршаите наведени под точките 7 и 17 од предходниот став може покрај паричната казна да се изрече и
Казната одземање на предметот (оружјето) со кое е извршен прекршајот.
За прекршај од овој член со потешки последици против извршителот може да се изрече и одземање на дозволата за лов за одредено време а ако се изврши потежок
Прекршок во поврат може Тоа одземање да се изрече и
Трајно.
Административно-казнената постапка ја води и решенија донесува извршниот одбор на околискиот односно
градскиот народен одбор по одредбите на Основниот закон
ва прекршоци.
Член 51
Со парична казна до 5О.0ОО динари или со казна повителна работа до шест месеци или со казна лишение
. слобода до шест месеци ќе се казни за кривично дело:
1) кој што лови без дозвола за лов;
2) кој што ја продаде или ва накнада отстапи својата
дозвола за лор;
8) кој што лови заштитена дивина во време на
ловостој;
4) кој што лови ретки или проредени видови дивина
ро време на Ѕабрана или намерно убие таква дивина во
ареме на хајка;
5) кој што лови заштитена дивина на начин и со средство со кои што таа месово Се уништува.
Ако кривичното дело од претходниот став има потешки
последици или е сторено во поврат, учинителот ќе се казни
Со казна поправителна работа до една година или со лишевме од слобода до една година.
Покрај казната од претходниот став судот може со обвир на околностите на делото и особините на извршителот,
да изрече и одземање на дозволата за лов за одредено време или трајно, како и одземање на ловечкото оружје, муницијата и останалите предмети (орудија) за вршење на лов
(железо, примки и сл.).
Член 52
За постапка по кривичните дела наведени во чл. 51 од
овој закон надлежен е околискиот суд.
Член 53
/
Во постапката за прекршоците односно кривичните дела
предвидени со овој закон ќе се донесе одлука по барање на
оштетениот и за накнада на штетата проузрокована со прекршокот односно кривичното дело.
Накнадата на штета за убиена, ранена или фаната дивина и за нивните младунци, како и за уништени гнезда, уништени или извадени јајца од заштитена перната дивина ќе
се пресмета спрема посебниот оштетен ценовник што ќе го
пропише Министерот на шумарството.
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Член 54
За спречување извршувањето на кривичните дела и пре?
кршените предвидени со овој закон и за поднесување прќ4
јави за тоа надлежни се органите на шумската народна МИ4
лиција, чуварите на ловиштата и другите надлежни органи.
IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 55
Се овластува Министерот на шумарството да во согласи
ност со Министерот на трговијата и снабдувањето односи^
со Министерот на индустријата и рударството, донесе прва
лиси за контрола на прометот на дивината.
Член 56
Поблиски прописи за извршување на овој закон домесува Министерот на шумарството.
Член 57
Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да
важат досегашните прописи за ловот доколку се во против
ност со овој закон.
Член 58
Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во
"Службен весник н^ Народна Република Македонија".
У. Бр. 13, Скопје. 19 април 1949 год.
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА ПРЕЗИДИУМОТ
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
Ристо Џунов, с. р.

Претседател,
Б. Фотев, с. Р'
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Врз основа чл. 78 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија и чл. 1 ст. 2 од Уредбата за оснивање и
работење на Управата за снабдување на Министерството на
внатрешни работи на ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ бр. 28
од 2 април 1949 год.), по предлог на Министерот на внатрешните работи, Владата на Народна Република Македонија донесува
УРЕДБА
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДУВАЊЕ
РЕСОРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЛИЦАТА НА
ДОЛЖНОСТ ВО ОВОЈ РЕСОР
Член 1
Во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија се оснива Главна дирекција за
снабдување ресорот на внатрешните работи и лицата на
должност во овој ресор (во покатакашниот текст Главна Дирекција) со седиште во гр. Скопје.
Главната дирекција е административно-оперативен раководител на трговско-стопанските претпријатија за снабдување ресорот на внатрешните работи и лицата на должност во овој ресор, од републиканец значение.
Покрај лицата на должност во ресорот на внатрешните работи имаат право на снабдување од овие претпријатија и членовите на нивните поблиски фамилии.
Член 2
Главна дирекција има надлежност која што со закони
и уредби е дадена на административно-оперативните раководства на државните стопански претпријатија.
Член 3
На чело со Главната дирекција стои главен директор
кој што непосредно управува со сите работи на дирекцијата.
Член 4
Со планските работи управува директорот на планот.
Со комерцијалните работи управува комерцијалниот
директор.
Член 5
Главната дирекција има секретаријат на чие чело е
секретар.
Секретарот управува со правните и општите работи на
Главната дирекција.
Член 6
Главниот директор, останалите директори, како и шефовите на самосталните отсеци на дирекцијата ги поставува
Министерот на внатрешните работи со согласност од Претседателот на Владата.
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Член 7
Главниот директор со директорот на планот,
цијалниот директор и секретарот прават колегиум на
цијата.
Колегиумот е советодавен орган на главниот
тор, кој што тој го свикува по сите поважни работи,
ни и општи прашања.

комердирекдирекначел-

Член 9
Поблиски прописи за организацијата и работењето на
Главната дирекција, за овластување на главниот директор
И останатите директори, нако и прописи на администрацијата ќе донесе со правилник Министерот на внатре шиите
Работи.
објавува-

Претседател на Владата на НРМ
Лазар Колишевски с. р.
Министер на внатрешните работи на НРМ
Цветко Узуновски с. р.
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Врз основа чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за шумарство,
Владата на Народна Републлика Македонија ја донесува
Силната
УРЕДБА
ЗА УКИНУВАЊЕ ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ
ШУМСКИ СТОПАНСТВА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Се укинува Главната дирекција на државните шумски
стопанства при Министерството за земјоделие и шумарство
на Народна Република Македонија, основана со Уредбата
на Владата на Народна Република Македонија бр. 13896 од
81-Х1М947 год.
I
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Член 8
Главната дирекција води книговодство и администрација по начелата што важат за државните стопански претпријатија.

Член 10
Оваа уредба влегува во сила со денот на
њето во "Службен весник на НРМ".
Бр. 2993, 16 април 1949 год, ,Скопје.

Бр. 10 -

Член 2
Ликвидација на Главната дирекција на државните
ски стопанства ќе ја проведе ликвидациона комисија
дена од Министерот за шумарство.
Правата и обврските, како и текуќите работи од
ната дирекција на државните шумски стопанства, ги
аима Министерството за шумарство.

шумодреГлавпрев-

Член 3
Уредбата за оснивање Главна дирекција на државните
шумски стопанства при Министерството за земјоделие и
шумарство на Народна Република Македонија бр. 13896 од
81. XII. 47 год. ("Службени весник на НРМ бр. 1/48 год.)
престанува да важи.
Член 4
Се овластува Министерот за шумарство по потреба да
дава напатствија за извршување на ова уредба.
'

'
Член 5
Ова уредба влегува во сила од денот на објавувањето
во "Службен весник на Народна Република Македонија".
Скопје, Бр. 2991, 16. IV. 1949 ^од.
Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.
Министер за шумарство,
С. Ивановски, с, р.

Врз основа чл. 29 т. 3, а во врска со чл. 2 од Законот ВД
Петгодишниот план за развитокот на народното стопанства
на Народна Република Македонија во годините 1947 - 1951
и чл. 24 ст. 1 д Законот за у-чениците во стопанството, м
предлог на Министерот за трговија и снабдување, Владата
на Народната Република Македонија ја донесува следната
УРЕДБА
ЗА УКИНУВАНЕ СТРУЧНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ
в о СТОПАНСТВОТО ОД ТРГОВСКИТЕ СТРУКИ .
в о ГРАД СКОПЈЕ

Член 1
Стручното училиште за ученици во стопанството од
трговските струки во град Скопје, основано со Уредбата на
Владата на НРМ од 16 IV 19^8 година Бр. 7154 се укинува.
Член 2
Се овластува Министерот за трговија и снабдување
да во согласив со Министерот на трудот донесе решение за
признавање времето на учењето проведено во Стручното
училиште за ученици во стопанството од трговските СТРУКИ
во град Скопје.
Член 3
Уредбата за оснивање на Стручно училиште за ученици во стопанството од трговските струки во град Скопје
("Службен весник на НРМ" бр. 18 од 23 VI 1948 година)
престанува да важи.
Член 4
Ова уредба влегува во сила од денот на објавување^
то во "Службен весник на Нарона Република Македонија".
Број 2094, 16 IV 1949 год. Скопје.
Претседател на Владата на
Народна Република Македонија
Л. Колишевски с. р.
Министер
за трговија и снабдување,
Хр. Бакалски, с. р.
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На основа чл. 9 од Уредбата на Владата на ФНРЈ ас
следните трговски курсеви („Службен лист на ФНРЈ" б р
6 од 19 јануари 1949 год.) а со цел на организација и работата на средните трговски курсеви, Министерот за трговија
и снабдување на Н. Р. М. донесува:
П Р А В И Л Н И К
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СРЕДНИТЕ
ТРГОВСКИ КУРСЕВИ
ЦЕЛ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА КУРСЕВИТЕ

Член 1
Со цел да се припремат средни трговски кадрови Министерството за трговија и снабдување оснива средни трговски курсеви во места каде што за нив ќе се укаже нужда, раководи со нив и врши надзор над нивната работа.
Член 2
Секој среден трговски курс носи атрибути на самостал.
на установа, има свој печат со натпис: Средни трговски
курс во
(назив на местото) и му се обезбе?
дува во буџетот на Министерството за трговија и снабдување посебна претсметка на расходите.
^
Член 3
Заради организација на работата на курсот, изведување на наставата, отправување на работите, решување нв
сите школски прашања и проблеми, секој курс има:
1. Управник;
2. Нужен број на преподаватели;
3. Нужен број на службеници од административната и
финансова струка;
4. Помошни службеници.
Член 4
Управникот на курсот треба да биде по возможност лице со факултетска спрема или на факултетот рамна школа
и да по возможност располага со солидна стручна спрема и знаење на економско-политичките, педагошки и сите
пролбеми на современата социјалистичка школа.
Член 5
За преподаватели се поставуваат првенствено лица со
факултетска спрема, свршените слушачи на Вишата педаи
гошка школа или лица со школо кое е рамно на факултет
или на Вишата педагошка школа.
Чл. 6
Службениците од т. 3 и 4 на чл. 3 од овој Правилник
треба да ги исполнуваат условите од Уредбата за струкито
на Владата на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 32/47,
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Член 7
Школувањето на средниот трговски курс трае три го.
дини, а секоја година трае 8 месеци. Почетокот и завршетокот на курсот го одредува Министерството за трговија н
снабдување на НРМ секоја година. Наставата на курсот ќе
се организува така да на посетителите на курсот им се ово.
зможи и вршењето на нивната редовна должност.
Исклучително ако захтева наставата и ако това не го
пореметува извршувањето на стопанските задачи, старешината на надлештвото, установата, претпријатието, може на
елушачот на средниот трговски курс да му го намали работното време највеќе до половината. .
На слушачот на кому работното време му е намалено
заради посетување на курсот, му припаѓаат полните принел нежности.
Член 8
Право на упис на средниот трговски курс имаат лицата
над 16 год. а кој се државни службеници со зрање од економ ско-комерци јадната струка и службениците на задружните и општествените организации а завршиле;
а) нижа гимназија, или б) нижи трговски курс.
На средните трговски курсеви се примаат по исклучување и државни службеници на надлештвата, установите и
претпријатијата од ресорот на Министерствата за трговија
и снабдување сојузните и републиканскнте, без обзир на
струката. За секој ваков случај одлучува Министерството
за трговија и снабдување на НРМ а на предлог од управата
на школото.
Чл. 9
Избор на службениците за курс врши руководството
на установата, претпријатието, надлештвото по обавезна
претходна консултација на синдикалната подружница а
што мора и да се нагласи во потврдата за избор која кандидатот е поднесува заедно со пријавата за упис.
Член 10
Преди да се примат слушачи за средниот трговски курс,
а со цел на проверување на знаењата и способностите на
кандидатите за понатамошно стручно изведување кандидатите полагаат приемен испит према програмата за прием
на средните трговски курсеви донесена од Министерството
8а трговија и снабдување на ФНРЈ а во согласност со Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална служба.
Член И
При поднесувањето на молба за полагање на приемен
испит за средниот трговски курс, секој кандидат приложува уз прописно таксирана молба и документ за последната
година односно за завршениот испит на претходното школување, извод од книгите на родените и потврда дека е
избран за курс од страна на претпријатието, надлештвото,
установата во која е запослен.
Член 12
Приемниот испит се полага пред испитната комисија
која се состои од 3 члена: претседател, еден стален член и
од испитивачот. Комисијата ја одредува управникот на
курсот.
Член 13
Приемниот испит се состои од два дела: од писмен
испит и усмен. Писмениот дел го претходеа усмениот дел
а задатоците ги прегледуваат сите три члена на комисијата,
најнапред членот испитувач кој предлага оценка со писмено
образложение па потоа останатите два члена. Во случај на несогласие одлучува мнозинството (два гласа). Во колку секој
член на комисијата предлага посебна позитивна оценка (3,
4, 5) ќе се смета дека кандидатот добил оценка (4);
Во случај да се предлагаат две различни позитивни
оценки (3, 4) или (3, 5 или 4, 3) и една негативна (1, 2) ќе
Се смета дека кандидатот е добил пониската позитивна
оценка (3 односно 4);
Во колку постои предлог на една позитиви? оценка
(I, 4, 5); и две различни негативни (1, 2), ќе се смета
дека кандидатот е добил негативна оценка (2).
Член 14
После извршениот писмен испит, без обзир на покажаниот успех, сите кандидати се подвргнуваат на усмен дел
на испитот.
Член 15
Усмениот дел на испит од еден предмет трае за секој
кандидат од 10—15 минута. Кандидатот на приемниот испит
мора да покаже толку разбирање и познавање материјата од
предвидената програма како на писмените работи, така и од
усмениот дел на испитот, од кое да се види и заклучи со
сигурност дека кандидатот е способен да е поети со успех
наставата на средниот трговски курс.
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Член 16
Оценката на усмениот односно општата оценка на
приемниот испит ја предлага членот испитивач, Во случај
на неслагање ќе се постапи спрема членот 13 од овој правилник.
Член 17
Позитивните оценки на испитот се; одличен (5),
многу добар (4), добар (3), слаб (2) и лош (1). Испитот го
положуваат оние кандидати кои ќе добијат од сите предмети позитивни оценки: одличен (5), многу добар (4)ј
добар (3);
Негативни оценки се: слаб (2), лош (1),
Кандидатите кои на испитот ќе добијат негативна оценка (1,2) не го положуват испитот.
Член. 18
Оценката одличен бара сите одговори да бидаг толку
зрели и книжевно уобличени да од нив резултира уверење
кај членовите на комисијата дека кандидатот во потполност
ја сфаќа и познава материјата за која полага испит.
Оценката многу добар произлегува од поголемиот дел
на зрели одговори на кандидатот, а оценката добар од од,говорите кои сведочат дека кандидатот покрај извесни праз"
нини во знаењето и познавањето на материјалот се пак материјалот успева да го поврзува.
Оценката слаб е резултат на големите празнини во знаењето, така да се добијат уверења дека кандидатот нема
основно нужно знаење без кое не може да се иде потаму
а оценката лош се дава на ученик кој воопште не одговара
на поставените прашања, односно чии што одговори се
изедначуваат со одговорите кои се и по фактите и по логичниот содржај потполно празни.
Чл. 19
За целокупниот ток на приемниот испит комисијата^
односно сталниот член, води записник за приемниот испит.
Записникот содржи презиме, име и лични податоци на кандидатот, предмети од кои е полагал испит, темите на писмените работи и прашањата од усмениот дел на испитот, оценки на писмениот и усмениот испит општа оценка на испитот, евентуални забелешки, односно одвоени мислења не
некој член од комисијата и час на почетокот и завршетокот
на испитот.
Записникот го потпишуват сите членови на испитната
комисија и истиот се чува во архивата на курсот.
Чл, 20
После извршените испити на кандидатите им се соопштува резултатот на испитот и ден кога ќе почне редовната
настава на курсот.
Чл. 21
Запишаните ученици се распоредуваат по одделења, а
нивните имиња се упишуваат за това определени книги.
Во оделење може да бидат најмалку 20 а највише 40 ученика. Во изузетните случаеви може да биде поинаку, а за тоа
решава Министерството на
предлогот на управникот на
Школската година се дели на два полугодија а секое полугодие трае по 4 месеци. Поделбата на полугодие
штета ја одредува ова Министерство.
Чд. 23
Наставата на курсот се изведува по план и програм
кој го дал Министерството за трговија и снабдување на
ФНРЈ во согласност со секретаријатот на Владата на ФНРЈ
за персонал на служба.
РАКОВОДСТВО НА СРЕДНИОТ ТРГОВСКИ КУРС
У П Р А В Н И К

Чл. 24
Управникот на средниот трговски курс го претставува
школото пред сите органи на народната власт. Тој раководи со
целокупната работа на курсот и одговорен е, како за својата работа лично, така и за работата на сите службеници
на курсот.
Управникот е должен да раководи со изведувањето1
на наставниот план и програм и да се грижи за правилното
политичко, научно и морално издигање на учениците;
да го утврдува распоредот на испитите, да одреду^
ва испитна комисија и да составува распоред на испитите;
да одобрува дополнителен упис на учениците најдоцна
20 дена од почетокот на наставата;
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води грижа наставата да се развива према предвидеда е врши поделбата на предметите на наставниците
ниот план;
и да составува распоред на часовите;
се советува со наставниците од својот клас за превда одредува класни наставници и да на предлог на
земање на мерки за подобрување на успехот и дисциплината)
класните наставници или по своето мнение повикува
води точна евиденција за изостанете на учениците;
седници на класниот совет и да по возможност тој ги вод,и;
ги изнитева причините за изостанувањето, ги оправда повикува седници на Наставничкиот совет и да
дува или остава неоправдани;
раководи со истите;
определува секоја недела дежурни;
да одредува библиотекари, пазачи на кабинет" и ; 0
вбИрКИ;
'II
нзречува пофалби или наказанија на класниот рако.
водител уредно го води прозивникот, дневникот и главната
да наречува пофалби и казни во кругот на својата
книга на класот;
надлежност да ги потврдува казните предложени од страна
на заседанијата на класниот совет реферира по сите
на Наставничкиот совет односно да дава забелешки на истите и ги доставува со свое образложение до Министерството: прашања на наставата и дисциплината на својот клас.
да на^редлогот на Наставничкиот совет ги намалуКЛАСЕН СОВЕТ
ва и укинува казните ако ученикот се поправил;
Чл. 29
да по предлог на Наставничкиот совет одредува поСите наставници на еден клас, го сочинуват класниот
фалби и награди на учениците;
совет на тој клас.
да води грижа за одржавањето и поправките на
Задаток на класниот совет да како преподавателски
зградата;
колектив ги проучува сите прашања околу изведувањето на
да води надзор над раководењето со школскиот имот;
наставата на класот прашања за работата и дисциплината
да одговара за сите материјални издатоци и целокупна класот како целина и на поединците во класот.
ното финансиско послување и редовно да го известува
Да ги изнавоѓа сите нужни мерки за унапредување на
Министерството за работата и положбата на курсот.
вата и подобрување на дисциплината.
Да би одговорил што подобро на поставените задатоДа изречува наказанија на класниот совет на поединци, управникот е должен постојано да е изградува својата
личност пратени ги современите политички, економски и ци како поправстелна мерка.
Да предложува на управникот односно на прегчглакултурни настани. Он е должен да се повеќе завлезува во
вателскиот
совет иаказанија и мерки кои управникот однонауката Марксизмот-Ленинизмот за да би можел Доследно
сно преподавателскиот совет може да ги изрече.
да е прати и бара наставата да биде проткаена со идеите
Да утврдува дефинитивни оценки од поедини предна Маокснзмот-Ленинизмот.
мети и дисциплината на крајот на секој класификациони
Чл. 25
период, полугодие или школска година.
Должностите во врска со работата на курсот доделеКжсттмт совет го повикува
управникот, односно
ни од страна на управникот на поодделни лица во школата
класниот преподават?т сам или по барање на најмалку тројмора да се извртуваа Во случај дека задолжениот смста
ца членови на советот.
да управникот можел да изврши поправилна поделба на
Заседанијата на класниот совет мора да ги посетудолжностите, задолжениот може да се жали преку управниваат сите преподаватели од односниот клас.
кот до ова Министерство но до одлуката на МинистерстКласниот преподаратрл внесува во дневникот на клавото не ја врши совесно одредената должност. Управникот
е должен жалбата со своето образложение да ја достави на сот записник од секое заседание на класен совет кој мора
да содржи се' што е важно и сите одлуки на советот
Министерството најкасно за 5 дена од денот на приемот
го потпишуваат сите членови на советот.
на истата.
Чл. 26
ПРИГОДА В АТЕЈ1СКИ СОВЕТ
При поделбата на предметите на наставниците и соЧл. 30
ставување на распоредот, предметите од наставниот план и
Преподаватг гестот совет го сочинува управникот га
програм да се даваат по возможност, на стручните наставсредниот трговски курс со сите преподаватели на курсот.
ници.
Управникот го повикува преподавателскиот совс^ во
Ако поради недоволен број на наставниците по стручпочетокот п? г ' тага на школите, на крајот на секој класините предмети ова е невозможно да се изведе, тогај на
нестручниот наставник му се одредуваат оние предмети кои фикациони п т ч п д . полугодие, на крајот на школската година и по нужда.
му се најблиски на неговата струка. На еден наставник моНа заседание на советот претседава управникот, а
же за му се даваат најмногу два разнородни предмета.
записникот го води еден од преподавателите кого го одредува управникот.
Чл. 27
Чл. 31
Наставникот е должен да ги држи предавањата преДолжностите на иреподавателскиот совет се:
ма утврдениот распоред, наставниот план и програм и да
да ги составна годишните и полугодишни планови
да состанува счои к одмени и месечни планови;
за работа;
да секоја методска единица внимателно е обработи
да ги раскопува сите прашања во врска со полугои е кадрави 1/рисгуЈ.ачна на ученикот;
дишната и годишна работа и успех на учениците и донесуда во своите предавања внесува повеќе идејност и
ва потребни заклучоци за превзимање на мерки да се отстручни знаења, за да би излегле учениците од школото
клонат недостатоците а успехот подобри;
стручно подготвени и идеолошко изградени.
"а ги извини сите припреми и одреди директор ; за
За да би одговорил на овој аадаток, наставникот е
одржување на испити;
должен стално да го богати своето стручно знаење да го
да одредува и изработува предлози за измени на
прати политичкиот и економски развој на современото дру
преподавателскиот план и програм и правилник;
И Т Р О и да се интересува стално за сите педагошки и нага ги раставува прашањата за дисциплината и праучни проблеми на социјалистичка школа.
шањата за политичко и морално издигање на учениците,
Наставникот мора да се труди да го запознава целиот психички лик на ученикот имајќи ги предвид сите не- па од тови да извлгчува нужни заклучоци и изнавоѓа уеокИ
за унапредување на истите;
гови наследени или стечени врлини и мани. По пат на преда решува прашина кои не можел да ги реши кладавањата, укажувајќи на примерите од животот кој конструктивно да делуваат и ствараат кај ученикот психички сниот со^ет "а изречува пофалби и наказанија на учениците;
да прочува и предложува мерки за подигнување на
условија за развој на позитивните, и за исклучување на
стручниот кадар.
негативните карактерни црти.
Чл. 31
КЛАСЕН НАСТАВНИК
За сета работа на прсподавателскиот совет, а за заседанијата се води записник кој го потпишуваат сите члеЧл. 28
нови на советот.
Класниот наставник води грижа за својот клас, преЧл. 33
дава определени предмети и влијае на учениците во педаПри средниот трговски курс постои школски совет
гошки, морален идеолошко-политички поглед.
во кој влага управникот на курсот во својство на претседаОтсутниот класен наставник го заменува наставникот
тел на советот со два члена од преподавателскиот совет,
кој ќе биде за тоа одреден од страна на управникот.
еден претставник на месниот одбор на синдикатите на раДолжности на класниот наставник се:
ботниците и службениците од трговските претпријатија и
Во начелото на учебната година да ги нротумачи на
по еден претставник од учениците на секој клас, односно
учениците правилата за учење и дисциплина;
од паралелките на секој клас.
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Наставничкиот совет ги избира од својата средина
членовите на школскиот совет и това два члена кој со
^правникот на курсот влагаат во школскиот совет. Школскиот совет од својата средина бира секретар.
Школскиот совет се бави со оние прашања и проблеми кои се во врска со подобрувањето на условијата за работа на учениците и развојот на школото а се - состанува
најмалку еден пат полугодишно.
9
Заседанијата на школскиот совет ги повикува претседателот а за текот на работата на заседанието се води зависник кој се оверува секое наредно заседание од два члена на советот.
Школскиот совет се образува на-почетокот на секоја
^колска година и а врши својата функција до избор на
фов. Нужните книги на советот ги чува претседателот налетот.
,

У Ч Е Н И Ц И

Чл. 34
Во прва година на средниот трговски кура о упатуваат ученици кои ги исполнуваат условната на член 8 И
Заем 17 од овие праѕила.
ДОЛЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 35
Управникот и преподавателите при нивното влегување
гања, внимателно да ја пратат наставата, да одговарат на
оставените прашања и поставените задачи точно да Ги
иршуват;
да са дисциплинирано и да се локораваат на школските прописи и наредбите на управникот и преподавателите!
да развиваат дружељубив % за нанесените увреди
не бараат сами задоволување, а ѕатова да се обракајат кон
управникот односно кон наставниците.
Управникот и преподавателите при нивното влезуење
или излегување од училницата да го поздравуват со станување, а при сусретот на улицата на уобичаем начин;
да гн вршат точно редарските должности ( М Ги пријавува? изостаналите ученици, да го исуруат приборот нужен за изведување на Наставата, да одржуваат тишина и
до иачалото на часот) \
да Ја лазат школската имовина, туѓите н своите ствари,
да одржуваат чистота П да се придржуваат на хигиенските
прописи!
својата контролна книшка да ја носат со се(Јц и да
е покажуваат На барање на управникот и преподавателите.

Ѕ

ИЗОСТАНОЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 86
Ученикот може да изостане по одобрение НЈ преподавателот само од неговиот час, по одобрение на класниот
наставник еден ден, а по одобрена на управникот шест дена
во споразум СО претпријатието, односно установата или
иадлештвото.
Изостанавте без претходното одобрение ќе ве оправдуваат с о писмена потврда од страна на ученикот односно
џ потврда н а Старешината ако ученикот поради службана должност, односно болест н е е можел д а присуствува
на наставата. А к о во рок од шест дена ученикот не ги јави
причините на своето изостанување ќе се смета дека е напуштил школата Неогтравданнте часови повлечуваат снижување на бценката од поведението.
ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 37
Во текот на полугодието, односно школската година
учениците мораат да бидат сестрано испитувани ОД поминатата магерија за да би се добила јасна слика за неговото
целокупно стечено знаење.
Оценката ни во кој случај не смее да биде резултат на познавањето или непознавањето на еден дел од м а теријата, односно една или две методски единици, него таја
мора да биде правилно мерило за реалното знаење на ученикот. Преподавателот е должен да сознае со кој квантум
знаење ученикот располага колкава е учениковата способност за сваќање и логично поврзување на мислите и
фактите, што може да се постигне само ако преподавателот
што повеќе го проверува учениковото знаење и стално го
прати неговиот духовен развој.
Успехот од поодделните предмети се оценува сходно на прописите на член 17 и 18 од овој Правилник.
Оценките на успехот на полугодието и годишните
данки од поодделните предмети ги донесуваат класните
јѕазтн на предлог на предметниот поеподавател и класниот ѕрапзааватед,.
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Кога оценката не е едногласна, дефинитивна оценка
донесува мнозинството на членовите на класниот совет,
а во случај на подела на еднаков број на гласови одлучува
предметниот преподавател.
Одличен успех ќе има оној ученик кој има повеќе
одлични (5) него многу добри (4) без да има ниедна добра оценка (3);
многу добар е оној ученик кој има повеќе одлични
(5) и многу добри (4) него добри оценки (3);
добар е оној ученик кој има повеќе добри (3) него
одлични (5) и многу добри (4), но без негативни
оценки (1,2);
Ученик со една или две негативни оценки (1,2 1,1
2,2) на крај на годината ќе се упати на повратителен испит,
а ученик со три или повеќе негативни оценки останува да
повторува во истиот клас.
Ученик кој од сите предмети има позитивни оценки
(3, 4, 5) преминува во нареден клас.
Постанокот околу формирање на испитната комисија
за поправни испити испитите на вонредните ученици и оцео
нувањето на истите исти се како и на приемниот испит.
Ученикот кој на поправниот испит добие негативна
оценка (1,2) останува да повторува клас.
Чл. 38
Оценките од поведението се одлично (5), многу добро (4) добро (3) и лошо (1). При донесувањето на оценката од поведението се зима предвид учениковото поведе"
ние како во школата така и вон школата. Оценките за поведението ги предложува класниот преподавател, а ги утврдува класниот совет. При неслагањето, дефинитивната оценка е дава мнозинството на класниот совет, а при еднаква
поделба на гласовите одлучува класниот преподавател. Честите усмени и писмени и неписмени наказанија влијаат на
висината на оценката на поведението.
КАЗНУВАЊЕ И НАГРАДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 39
Ученикот кој се огрешил поема школските прописи
може да биде казнет од страна на предметниот нреподавате.и 1) со усмена опомена или укор пред класот; 2) со писмена опомена која се внесува во дневниот тек на наставата а аа што после часот се обавестува класниот пренодавател. Писмените наказанија се унесуваат во дневник и
главната книга.
Класниот преподавател може да казни ученик со усмен
опомена или укор. Двете наказанија се внесуват во диев.
ник и главна книга. На првото заседание на класниот совет, класниот преподавател ги обавестува членовите на советот за овија наказанија.
Класниот совет изречува укор на класниот совет, кц'
зната се соопштува пред целиот клас со книгата за наредби на управникот к внесува во дневникот и главната книга,
Управникот изречува казна укор на управникот казната се соопштува со книгата за наредби на управникот
На целата школа.
Преподавателскиот совет на предлог на класниот совет изречува казни;
1) Укор на преподавателскиот совет кој повлечув^
преместување на ученикот од еден клас во друг, во колку
вакви постојат;
2) исклучување од школото за секој пат.
По изречување на казната исклучување од школотф
ученикот веднага се одалечува од школото. Оваја казна се
потардува или изменува од управникот за трговски кадрав
ви При Министерството за трговија и снабдување на И. К
Македонија. Сите наказаннја изречени од страна на Управа
никот и преподавателскиот совет се унесуваат во дневник
И главната книга.
Наказанијата мора да идат поступно сем во случај
ако е грешката од таква природа да бара веднага повисока
Наказанне. Наказанието мора да одговара на Висината на
грешката.
Чл. 40
Пофалби и награди се Даваат за одлично поведение в
многу добро или одлично учење. Тие се даваат Како нЈ
поодделни ученици така и на цел клас, но на тие кои се иса
танцуваат над другите класови како колектив со Своето
учење, поведение и исполнување на доксови као Колектив
со своето учење, поведение и исполнување на сите Џуг8
ученички должности.
Пофалбите ги израчува, односно наградите ги раѕдф
лува класниот совет, управниот и преподавателскиот сова^
Пофалбите се изречуваат усмено, преко класните преполни
ватели или со книгата на наредбите пред сите ученици е !
класот, односно пред целата шко.ла. Наградите Се уручрт
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Повисоките даночни стопи изнесуваат:
раат на поединците или на класовите преку класниот прећодавател или управникот на курсот.
На даночна основица
даночна стола
Наградите се делат во книги, во улазници за кина,
ДО
12.000
10
театри и во пари.
преку 12.000
„
20.000
11,5
' Пофалбите и наградите треба да послужат за стимул
20.000
„
30.000
и
и
на учениците за лонапредна работа и свесна работна ди30.000
„
40.000
II
17
сциплина.
40.000
к
50.000
II
20
50.000
„
60.000
II
23
Чл. 41
60.000
„
70.000
26
II
На крајот на школската година, односно но положени70.000
„
80.000
11
30
т испит секој ученик добива свидетелство за својот годи.
80.000
„
90.000
34
II
1ен успех и поведение.
90.000
100.000
38
II
ѕ,
Во текот на школската година може на ученикот да
„
120.000
42
К 100.000
МУ се издаде потврда дека е редовен ученик на курсот со
„ 140.000
46
II 1 2 0 . 0 0 0
забелешка за која цел се издава.
„ 160.000
51
II 140.000
„ 180.000
55
Ако ученикот во текот на школската година е мен,а
П 160.000
„ 200.000
58
II 180.000
школата ќе му се издаде уверение за учењето и поведени„ 230.000
61
II 200.000
ето со податоци колку време е бил на курс и какви оценки
„ 260.000
64
II 230.000
Имал.
„ 300.000
08
II 260.000
Свидетелството за завршен испит се издава по полоЗа основица преку 300.000.— динари за секои започнати
жување на завршен испит кој се полага после три години
10000.— дин. последната стопа од предната скала се зголесо успехот на завршеното школување а за полагањето на
мува со 1 % со тоа, па стопата не може да биде поголема
завршниот испит ќе се пропише посебен правилник.
од 80%.
Формулари за свидетелства пропишува Министерство' ј
Пониските даночни ^топп претставуваат општа скала
спрема која ќе се пресметува данокот на земјоделските дото за трговија и снабдување на НРМ.
маќинства. По повисоките даночни стопи ќе се пресметува
Чл. 42
данокот само на оној дел од доходот кој ќе биде остварен
со опаричување на тржниот винтон по цените на слободна
Дупликат на свидетелство издава управникот на курпродажба. Пресметувањето на данокот на оној дел од досот со поврда дека нестаиакот на свидетелството е оглесен
ходот кој се остварува со опаричување на производството
во "Службен весник на Народна Република Македонија".
по цените на слободна продажба ќе се врши по повисоките стопи кои одговараат на збирот од делот на пресметаниБр. 9990, IV 1949 год. Скопје
от доход по пониските цени и делот на доходот огсаричен
Министер
по цените во слободна продажба.
за трговија и снабдување,
Земјоделските домаќинства кои употребуваат наемна раХр. Бакалски, с. р.
ботна сила плаќаат поголем данок од пресметаниот по
предните стопи и тоа:
а) за 5% ако во текот на една година користат наемна
н е
работна сила од 50 - 100 работни дни;
б) за 107о ако во текот па една година користат наемна
Врз основа член 70 од Уредбата за данокот на доход
работна сила од 100 - 150 работни дни;
(„Службен весник на НРМ44 број 3/49) и Решението на
в) за 15% ако во текот на една година користат наемна
Владата на ФНРЈ за даночните стопи на данокот на дохоч
работна сила преку 150 работни дни.
Под еден работен ден се разбира работа на едно лице
од 27 јануари 1949 година („Службен лист на ФНРЈ" број
во текот на еден ден.
10/49), а по предлог на Министерот на финансиите, Влада
Од оваа зголемување на данокот на доход се искл,учута на Народна Република Македонија донесува
ваат оние земјоделски домаќинства кои употребуваат наемна работна сила на релативно кратко време за сезонски раРЕШЕНИЕ
боти кои најголем дел од земјоделските домаќинства ги извршува со наемна работна сила како и домаќинствата на
ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД
ситните и средни селани кои поради старост, болест и маI. — За пресметување данокот на доход на земјоделл о л е т н о на своите членови немаат сопствена работна сила.
ските домаќинства се пропишуваат две врсти даночни сто.
Како сезонска не ќе се смета работа која не мора да се
Ли: повисоки и пониски.
изврши во одредено кратко време. Така за сезонска работа
не ќе се смета чување на стока, окопавање на лозја и цаПониските даночни стопи изнесуват:
ревка, работа околу тутунот до бербата и слично.
Даночната комисија во секој конкретен случај ќе утврНа даночна основица
даночна стопа
ди да ли се работи за сезонска работа и за домаќинства на
до 4.000
2,5
ситни и средни селани кои немаат сопствена работна сила
преку 4.000
„
8.000
3
поради старост, болест или м а л о л е т н о на своите членови.
„
8.000
„ 12.000
3,5
11. - Данок на доход од задруги и задругари планаат:
„
12.000
„ 16.000
4
„
16.000
„ 20.000
4,3
1) Земјоделските падруги и тоа:
„
20.000
„ 25.000
5
а) селските работни задруги на приходите кои што ги
„
25.000
и 30.000
5,5
делат на задругарите - по пропорционална стопа од 3%;
„
30.000
„ 35.000
6,5
б) останатите земјоделски задруги на приходите кои
„
35.000
7,5
„ 40.000
што ги делат на задругарите спрема работата — по стегај
„
40.000
8.5
те предвидени за оданочување на заработувачката на раи 45.000
9,5
,
45.000
ботниците, паметниците и службениците.
и 50.000
11,5
п
50.000
„ 60.000
Земјоделските задруги не плаќаат данок на оној дел оц
14
„
60.000
„ 70.000
доходот кој се внесува во задружните фондови без оглед
16,5
„
70.000
„ 80.000
за која цел овие фондови се наменети.
19
^ „
80.000
I, 90.000
2) Занаетчиските задруги на приходите кои се внесува22
и
90.000
'
„ 100.000
ат во задружните фондови — по пропорционалната стола од
25
- и 100.000
„ 110.000
4%, освен за приходите што се ослободени по член 27 од
„ 120.000
Н 110.000 ' с
Уредбата за данокот на доход на Владата на НРМ, а на при4, 130.000
и 120.000
ходите кои се делат на задругите према работата по про„ 140.000
34
"" н
130.000
писите предвидени за оданочување на заработувачакта на
" '
^ 150.000
37
'
„
140.000
работниците, наместениците и службениците.
„ 160.000
150.000
40
3) Сите останати задруги на приходи кои се внесуваат
„ 180.000
160.000
44
во задружните фондови — по пропорционална стопа од
„ 180.000
„ 200.000
49
освен за приходите што се ослободени по член 27 од Уредбата за данокот на доход на Владата на НРМ, а на приход
За основица преку 200.000.— за секој започнати 20.000.—
дите кои се делат на задругарите према работата по стопиДинари последната стопа од предната скала се зголемува
те предвидени за оданочување на заработувачката на работуште со 2% но најповеќе до 70%. '
ниците наместениците и службениците,
. ,

Ѕ
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Бр. И

Доколку задругите делат од доходот на членовите и
спрема уделите односно спрема обемот на нивното работел е во задругата, на така поделениот доход плаќаат данок
Со 25% понизок од данокот пресметан по ниската скала за
данокот на доход од земјоделските домаќинства,
к.
;
III, — За пресметување данокот на доход на занаетчиските домаќинства се пропишуваат следните стопи:
С
I преку 6.000
12.000
и
15.000
џ
20.000
Џ
25.000
т
30.000
.џ
35.000
9 ' 404)00
5и
45.000
50.000
554)00
ф
9
60.000
65.000
70.000
I 75.000
80.000
904)00

100.000

р

\у
Јј
И

110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
180.000

На даночна основица
до 6.000
12.000
15.000
20.000
25400
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
804)00
90.000
1004)00
1104)00
120.000
130.000
1404)00
150.000
160.000
1804)00
200.000

даночна стопа
2
2,3
3
33

4

5

53

преку
П
V
л
П
џи
П
П
П
П
к
кр.
рП

6

6.9

7
73

8
8,5
9

де

и
ед
14
16
18
20
22
25

основица

'

44

,

За основица преку 200.000— за секои започнати
000— динари последната стопа од предната скала се атакува со 3% но најповеќе до 60%.

ВV

На занаетчиските домаќинства кои се бават со уметнички и специјални занаети како и на оние кои се бават со
(квалитетно занаетчиско производство ќе им се намали преииот данок по предните стопи по чл. 35 и 36 од Уредеа данокот на доход на Владата на Народна Република
допија.
I
Занаетчиските домаќинства кои во својата работа корне т наемна работна сила ќе плаќаат поголем данок од пресметаниот по предните стопи и тоа:
а) за 5% ако користат еден платен работник!
в) за 10% ако користат два платена работни^
Рг
в) за 20% ако користат 8 или повеќе платени работници.

Е

Г
Ова зголемување на данокот не се однесува на оние
занаетчиски домаќинства кои се бават со уметнички и специјални занаети.
-Ј"
Занаетчиските домаќинства кои употребуваат еден плачен работник поради старост или болест на оноЈ кој го
упражњава занаетот се исклучуваат од ова увеличување на
Данокот.
Р
Учениците во стопанството не се сметаат за туѓа работна сила.
г

На занаетчиските домаќинства им се намалува данокот
јМ 5% по овој облик за држање на секој ученик во стопанството на кој учењето не му трајало повеќе од времето
Предвидено за учење во соодветната струка по Правилникот за струките ("Службен лист на ФНРЈ" бр. 75/46).
Ѓ
IV. - За пресметување на данокот на доход од останатите занимања и имоти се пропишуваат две скали на даночните стопи. По првата скала ќе се пресметува данокот
На домаќинствата: на лекарите, заболените, дентистите,
ветеринарите, адвокатите и бабиците. По втората скала ќе
ВЕ пресметува данокот на сите останати обврзници по ОВОЈ
даночен облик.
Првата скала на даночните стопи на авионот на доход
од останатите занимања и имоти гласи:
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10.000
15.000
204)00
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
554)00
60.000
65.000
704)С9
75.000
80.000
85.000
90.000
954)00
100.000
1104)00
1204)00
130.000
1404)00
150.000
1604)00
180.000

до
П
П
П
П
П
П
и
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
м
П
П
П
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даночна стопа

10.000
15.000
204)00
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
654)00
704)00
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
110.000
120.000
130.000
1404)00
150.000
1604)00
180.000
200.000

8
3,5
4
4Д
5
5,5
6
ВЛ
7
73
8
83
9
93
10
11
12
13
14
16
18
20 .
22
24
27
31
35

За основица преку 200.000.— динари за секои започнати 20.000.— последната стопа од предната скала се зголемува со 3% но најповеќе до 60%.
Втората скала на даночните стопи за данокот на доход
од останати занимања и имоти гласи:
на даночна основица
даночна стопа
до 4.000
6
П
преку 4.000
6.000
7
п
П
6.000
8.000
8
8.000 П 10.000
9
10.000 П 12.000
10
12.000 П 14.000
11
П
14.000
12
15.000
15.000 П 20.000
14
20.000 П 25.000
16
25.000 П 30.000
18
30.000 П 40.000
20
40.000 П 50.000
22
50.000 П 60.000
25
60.000 П 70.000
28
П
31
70.000
80.000
80.000 0 100.000
35
100.000 П 120.000
39
120.000 П 140.000
43
П
140.000
160.000
47
160.000 П 180.000
51
180.000 П 200.000
56
За основица преку 200.000.— за секои започнати
20.000.— динари последната стопа од предната скала се его'
лемува со 2% но најповеќе до 70%.
V. — Носачите, тестерашите, уличните продавци на
весници, чистачите на чевли и слични работници плаќаат данок во следните износи:
а) во места до 5.000 жители 100.— дин. годишно; ј
б) во места до 20.000 жители 150.— дин. годишно;
в) во места до 50.000 жители 200.— дин. годишно; ј
г) во места до 100.000 жители 300.— дин. годишно;
д) во места преку 100.000 жители 400.— дин. годишно.
VI. — Циркуси и забавни радњи кои патуваат од место до место и даваат забави и слично плаќаат данок на до^
ход 2% од секој извршен промет во одделни места.
VII. — Се овластува министерот на финансиите да
пропишува поблиски напатствија за прилегање на ова
решение.
VIII. - Ова решение влегува во е и п со денот на објавувањето во "Службен ВССНИК НА Народна Република Македонија" со тоа да се по овие стопи изврши облагањето на
данокот на доход за 1948 година.
Бр. 3035, 19. IV. 1949 год., Скопје
Министер на финансиите,
Д. Намбаз, с. р.

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

Бр, 10 -
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Врз основа на чл. 8 од Уредбата за елементите на цената на
,чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и централниот фонд на државните индустриски производителни
претпријатија од локално значење („Службен лист на
ФНРЈ" бр. 106/48), Владата на Народна Република Македонија по предлог од Претседателот на Планската комисија
на НРМ донесува
РЕШЕНИЕ
ЗА СТОПИТЕ НА ОДРЕДЕНАТА ПЛАНСКА ДОБИВКА
(ПОНИЗОК ИЗНОС НА ДОБИВКАТА) НА ДРЖАВНИТЕ
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1
Стопите на одредената планска добивка (понизок износ на добивката) за одделни гранки на дејноста односно
категории на државните индустриски прокзводителнм претпријатија од локално значење се одредуваат:
а) за прозводство и распределба на електрична енергија 4,5%
б) за индустрија и производство на метали ИИФ
в) за индустрија на градежни материјали и тоа:
за претпријатија од I категорија 8%
за претпријатија од П категорија 10%
Г) за дрвна индустрија
9%
д) за текстилна индустрија и тоа:
за претпријатија од I категорија 4%
за претпријатија од И категорија 5%
ѓ) аз индустрија на кожи и обувки 5%
е) за прехранбена индустрија 9%
ж) за графичка индустрија 9%
Член 2
Стопата на одредената планска добивка за соодветната гранка на дејноста односно категорија на претпријатијата ќе ја применуваат сите индустриски производители
претпријатија од локално значење што потпаѓаат под таа
гранка односно категорија.
Член 3 Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1949 година.
Број 2995, 16 IV 1949 год. Скопје
Претседател
на Планската комисија,
Страхил Гигов с. р.

Претседател на Бледата,
Л. Колишевски е. р.

1 2 0
Републиканска изборна комисија на Народна Република Македонија, врз основа на чл. 21 ст. 3 и во врска со
%л. 20 ст. 2 од Законот за избор на одборници за народните
одбори, по предлог на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Куманово, на седницата од 15 IV 1949 година, донесе
РЕШЕЊЕ
ЗА ИЗМЕНА ВО СОСТАВОТ НА ГРАДСКАТА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА ЗА ГРАД КУМАНОВО.

1. Во составот на Градската изборна комисија за гр.
Куманово се вршат следните измени поради иселувањето на
Долунменованите членови и заменици од градот и тоа:
1. Гроздан Данев, се разрешува од должноста претеедател, а место него се поставува за претседател Тодор
Анастасовски, претседател на Околискиот суд во Куманово;
2. Саво Накев, се разрешува од должност секретар, а
место него се поставува за секретар Страхил Карталов, јавен
обвинител за град и околија кумановска',
3. Александар Петрушевски, се разрешува од должноста втор член, а место него се поставува за втор член Душко
Петрушевски, службеник на Градскиот народен одбор на гр.
Куманово;
4. Пеце Трајковски, се разрешува од должноста трет
оден, а место него се поставува за трет член Благој Кимовлму. службеник на Градскиот народен одбор на гр. Кума-
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5. Кирил Манчевски, се разрешува од должноста заменик на секретарот, а место него се поставува за наменив
на секретарот Борис Лазаров, службеник на Градскиот народен одбор на гр. Куманово, и
6. Деса Цониќ, се разрешува од должноста заменик на
првиот чели, а место неја се поставува за заменик на првиот
член Вера Анастасовска, учителка од Куманово.
II, Ова решение да се објави во "Службен весник нф
Народна Република Македонија" и да се достави на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Куманово.
Број 67, 14-1У-1949 година, Скопје.
РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Секретар,
П. Корабѕр, с. р.

НАРОДНА

Претседателу
П. Марина, с. р.

Во врска со Решението на Министерот за трговија џ
снабдување на Народна Република Македонија бр. 6253 ОД
12-11-1949 год, за оснивање на школо за ученици во трну
вијата го донесувам следното

РЕШЕНИЕ
за укинување на Решението за отварање на Ниже и Вишв
училиште на трговската младина во гр. Скопје
I
1. Се укинува Решението на Министерот за трговија И
снабдување на Народна Република Македонија за отварање
на Ниже и Више училиште на трговската младина во град
Скопје, објавено во "Службен весник на Федерална Македонија" бр. 24 од 27-Х1-1945 год.
2. Ова Решение влегува во сила веднаш.
Бр. 8088 од 25-Н1-1949 год.

Оделењсто за внатрешни работи при Извршниот одбор
на Градскиот народен одбор - Скопје, како надлежно за
решавање по пријавата на синдикалното спортско друштво
"Кожарец" на основаше чл. 1 точ. 6 од Законот за измени
и дополнувања на Законот за удружењата, соборите и дру?
гате јаваш скупови констатирајќи дека се условите предвидени во чл. 14, 15 и 16 од Законот за удружењата, соборив
и другите јавни скупови исполнети го донесува следното!

РЕШЕНИЕ
ЗА ОДОБРУВАЊЕ РАБОТАТА И ПОСТОЕЊЕТО
НА СИНДИКАЛНОТО СПОРТСКО ДРУШТВО "КОЖАРЕЦ л
ВО СКОПЈЕ
Се одобрува работата и постоењето на Синдикалното
спортско друштво "Кожурец" со право на дејност на подраг
чието од град Скопје.
\
Ова решение да се достави заедно со еден примерак сЛЈ
правилата и програмата во оригинал на ѓорѓи Ѓ^уФта од град
Скопје како и на прв потписник па пријавата.
Решението да биде еднократно објавено во "Службен
весник на НР Македонија" за сметка на самото друштво.
Препис од ова решение да се достави на Министерство?
то на внатрешни работи на НР Македонија — IV - оделеЊО
за сведение.
Такса по Тар. бр. 7 од Законот за таксите во износ од
30 — триесет динари е наплатена и поништена на оригиналов
од решението.
\
Решено во Одделеното за внатрешни работи при Извршниот одбор на Градскиот народен одбор, - Скопје под
бр. 20721/48.

/
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