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87 
У К А З 

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставог на НРМ 
в ! врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на 
Народното собрание на НРМ, Президиумот на Наред-
ното собрание на НРМ го прогласува Законот за из-
менување и дополнување на Законот за доброволните 
противпожарни друштва, што го донесе Наводното со-
брание на НРМ на седницата од 29 мај 1951 годиш, а 
кој што гласи: ^ 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВ-

ПОЖАРНИ ДРУШТВА 

Законот за доброволните противпожарни друштва 
од"30 декември 1947 година се изменува и дополнува, 
така да неговиот пречистен текст гласи 

З А К О Н 
ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ПРУГИТЕ 

ГЛАВА I 

Член 1 
Доброволните противпожарни друштва се на до-

броволна ,основа образува,ни организации на ш и р е в т е 
народни маси за одбрана на општонародниот, задруж-
ниот и приватниот им,от, како и животот п 7раѓа чиге, 
во случаи на пожар, природни несреќи и катастрофи. 

Член 2 
Доброволните противпожарни друштва -г зачлену-

ваат во сојузи на доброволните противпожарни друш-
тга. 

Член 3 
Доброволните противпожарни друштва и нивните 

сојузи 'имаат својство на правни лица. Истите поел 
трети лица ги за,стапуваат членови на управниот од-
бор 'одредени со правилата на друштвото односно со-
јузот. 

ГЛАВА И 

ДОБРОВОЛНИ ПРОТИВПОЖАРНИ Д^УШТВ^ 

А. — Оснивање на членство 

Член 4 
Доброволно противпожарно друштво може да се 

основа за подрачјето на еден или повеќе месни народ-
ни одбори, како и за подрачјето на еден г р а д б и 
народен одбор. 

Во градовите што се делат на реони може да се 
основа доброволно противпожарно друштво за подрач-
јето на секој реонски народен одбор. 

Член 5 
За подрачјето на еден местен, градски односно 

реонски народен одбор може да се основа само едно 
доброволно противпожарно друштво. 

Освен доброволното противпожарно друштво за 
подрачјето на народниов одбор, може да се основа до-
броволно 'противпожарно друштво и во се^ое прет-
пријатие, завод или установа, како и за подрачјето на 
две или повеќе претпријатија, заводи или установи. 

1 Член 6 
Пријава за оснивање на доброволно противпожар-

но друштво се поднесува на поверенството на внат-
решни работи на околискиот, градскиот односно 
реонскиот народен одбор на чие подрачје се оснива до-
броволно противпожарно друштво. 

Заедно со пријавата се приложуват и правилата 
на друштвото. 

Ако пријавата има формални недостатоци ќе се 
врати на подносителите, за исправување односно до-
полнување. 

Член 7 
Пријавата за оснивање на доброволно 1:ротивпо-

жарно 'друштво треба да биде потписана-од најмалку 
10 оснивачи. 

Оснивачи можат да бидат лица што ги исполну-
ваа^ условите за членство во доброволно пр,отивпожар-
но друштво. \ 

Член 8 
Решение за одобрување односно за неодобрување 

бснивањето на доброволно (противпожарно друштво 
донесува поверенството на внатрешните работи (чл. 
б) во срок од 30 дена од приемот на пријавата. 

Ако поверенството на внатрешните работи не до-
несе решение во овој срок ќе се сметаа да е донесено 
решение за одобрување на друштвово. 

Против решението ма поверенството на внатреш-
ните работи со кое не се одобрува оснивањето'на до-
броволно противпожарно друштво ика место на жал-
бз до Министерството на внатрешните работи во срок 
од 15 дена од приемот на решението. 

Жалбата се поднесува преку поверопството на 
внатрешните работи што го донело првостепеното ре-
шение. 

Член 9 
Член на доброволно противпожарно друштво мо-

же па биде секој државјанин на Федеративна Навод-
на Република Југославија што живее на подрачјето на 
народниот одбор за кое друштвото се оснива. Лице ш'1'0 

е државјанин на Федеративна Народна Република 
Југославија може да биде'член-на доброволно против-
пожарно друштво само со одобрение од поверената 
то нл внатрешните ра,боти на околискиот, градскиот 
оттногчо реонскиот 'народен одбор. 

Преку свои избрани претставници можат да би-
лзт членови на доброволно противпожарно друштво и 
разни општествени организации, како и дру1и правна 
лица. , ' : I 
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Не може да биде член на доброволно против о-
жарно друштво лице, кое е осудено на казна ограни-
ч е н а на граѓанските права додека му трае оваа казна 

Член 10 
Членовите на доброволно противпожарно друштво 

можат да бидат: 
1. — извршат е лни; 
2 . . — почесни; и 
3.. — спомагателни. 
Извршителнм членови на друштвото се сите оние 

членови ш!то а к т и в н о 'работат во операт,ивната единица 
на друштвото, ка,ко и оние членови што актирно и б о -
тајг во еден од друштвените одсеци. 

Извршители^ членови на индустриско заводско 
доброволно противпожарно друштво можат да б^дат 
само лица што се на) работа во претпријатието, заво-
дот или установата за чие подрачје е основано друи: 
твото. 1 

Почесни членови на друштвото се оние лица што 
собранието поради особени заслуги за друштвото1 или 
за противпожарната служба воопшто ги избере за таквм. 

Спомагателни членови се оние лица и г о спома-
г а л работата и усилбите на друштвото со еро ја лич-в 

на работа, со разни бесплатни услуги или со редовни 
парични придонеси. 

В. — Организација 

Член И Ј 
Органи на доброволно противпожарно друштво се: 

а) собрание; 
б) управен одбор; и 
в) надзорен одбор. 

Внатрешната организација на доброволното про-
тивпожарно друштво се одредува со правилата што ги 
донесува собранието на друштвото. 

Член 12 
За вршење на своите оперативни задачи секое 

доброволно противпожарно друштво од своите члено-
ви образува оперативна единица од на,јмалку десет из-
вршителни членови'. 

Оперативната единица (на доброволното против-
пожарно друштво покрај службата на противпожарна 
заштита и одбрана ја вржи и службата на 'санитетска 
и техничка прва помош. 

Член 13 
Членови на оперативната единица можа! да би-

дат само оние членови на доброволното противпожар-
но друштво што имаат навршени 18 години и се Фи-
зички способни^ за гасење^на пожари и укажување на 
помош во случај на природни несреќи и ка1астрофи. 

Член 14 
Спрема бројот на членовите оперативна!а едини-

ца на доброволноно противпожарно друштво образува 
одделение (десетина), вод или чета, на -тие чело стои 
командир на одделението (десетар), водник или коман-
дир на чета. 

Командирот на одделението (десетата), в о д н и о т 
и командирот на четата можат да имаат свои помош-
ници. 1 Ј'1 м 1 ' ( ' 

Командирот на одделението (десетарот), водниког 
и командирот на четата раководат со својата е д н и -
на при вршењето на противпожарната служба и струч-
ното оспособување на членовите од истата. Во врше-
њето наовие задачи им поможуваат и во случај на нив-
на отсутн,ост ги заменуваат нивните помошници. ' 

Командирот на одделението (десетарот), водни-
о т и командирот на четата, како и нивните помош-

ници, мораат да бидат стручно способни за вршење 
задачите на противпожарната служба. 

Член 15 ' 
Командирот на оперативната единица на до-1рог 

волното противпожарно друштв,о и неговиот помош-
ник ги избира собранието на доброволното лротизпо-
жарно друштво од редовите на членовите на ,опера-
тивната единица. 

Член 16 
При вршењето на противпожарната служба опера-

тивните единици! на доброволните противпожарни друш-
тва, се должни помеѓу себе да соработуваат и да си ука-
жуваат помош. 

Член 17 
При вршењето на своите задачи оперативните е-

диници на доброволните противпожарни друштва се 
должни да соработуваат со органите на тротивпожар-
ната народна милициј-а. 

Во случај на пожар, природна несреќа I ли ката-
строфа, раководството над оперативната единица на 
доброволното противпожарно друштво го превзема ра-
ководителот на противпожарната народна милиција 
,штом пристигне на местото на пожарот,, природна га 
несреќа или^катастрофата. 

Член 18 
Поверенството на внатрешните работи на околии 

киот односно градскиот народен одбор може во слу-
чај на пожар, природна несреќа или ка,тастрофа од по-
голем размер, за чие отстранување се недостаточни 
снагите на оперативната единица од најблиското до 
броволно противпожарно друштво, да упати на тоа 
место и оперативни единици на други доброволни про-
тивпожарни друштва од своето подрачје. 

Стварно направе,ните трошкови на упатената еди-
ница ќе ги надокнади месниот односно градскиот на-
роден одбор на чие подрачје станал пожарот природ-
ната несреќа или ката,строфа. 

Член 19 
Оперативните единици на доброволните противпо-

жарни друштва со должни да содејствува ат на против-
пожарната народна милиција и другите надлежни орга-
ни при вршењето на надзор над спроведувањето на по-
жаропретпазните мерки. 

Член 20 
Доброволните противпожарни друштва можат да 

имаат културно-просветен о-тсек со секции: музичка, 
дилетанска, шах и други. 

Во составот на оперативната единица ка добоо-
волното противпожарно друштво се образуваат сани-
тетски и младински отсек. 

Санитетскиот отсек има за "задача да дава пива 
помошд на постоадалите лица при пожар и други не-
среќи, како и да ги оспособува своите членови за са-
нитетска служба. 

Младинскиот отсек има за задача од редовите на 
младината стручно да оспособува нови членови за о-
перативната единица, како и да ја популаризира до-
броволната противпожарна служба меѓу младината. 

Член 21 
Членови на младинскиот отсек можат да ^идат ли-

ца од обата пола, кои имаат навршени 14, а не се по-
стари'од 18 години. 

Членовите на младинскиот отсек при гасење на 
пожари и при спасува,ње од природни несреќи и ката-
строфи не можат да се употребуваат во работи што се 
опасни по нивното здравје и живот. 
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В. - Должности и права на членовите 
Член 22 

Членовите на доброволното противпожарно друш-
тво се должни да се придржуваат на установената во 
друштвото дисциплина. 

Членовите на оперативната единица на добровол-
ното противпожарно друштво мораат да ги вршат сво-
ите должности совесно и пожртвуван, како и безус-
ловно да ги извршуваат наредбите на раководите т,от 
на оперативната единица издадени при спасувањето од 
пожар, природна несреќа или катастрофа. 

Член 23 
Во време на спасување од пожар, природна несре-

ќа и катастрофа, членовите на оперативните единици 
на доороволшие противпожарни друштва вршат Јав-
на служба. 

член,овите на оперативните единици на добровол-
ните противпожарни друштва во извршувањето на за-
дачите од претходниот став се сметаат за службени лл-
ца, со сите права, должности и одговорност на такви 
лица. 

Член 24 
Членовите на оперативните единици на добровол-

ните противпожарни друштва ја вршат противпожар-
ната служба бесплатно. 

Член 25 
Членовите на оперативните единици ла добровол-

н и ^ противпожарни друштва имаат право на социјал-
но осигурување согласно прописите за социјалното 
осигурување на раб,отниците и службениците и нив-
ните-фамилии во случај на болест и несреќа на рабо-
тата, што настанале по време на гасење ложар или 
учество во спасување од природна несреќа и ката-
строфа, како и за време на противпожарни лежби. 

Член 26 . х 

Членовите на оперативните единици на добровол-
ните противпожарни друштва, без обзир каде се за-
послени, во случај на појавен пожар, природна несре-
ќа или катастроф-а ,можат за извршување/на свогте 
должности во оперативната единица да Ја напуштат 
работата. 

На членовите на оперативните единици на добро 
волните пр,отивпожарни друштва им припаѓа голна за-
работка за времето што отсаствувале оц работа по-
ради учествување во гасење на пожар итн спасување 
од природна несреќа или катастрофа. Исто така им 
припаѓа заработка и за следниот ден ,ако претходна-
та ноќ учествувале во гасење на пожар или спасува-
ње ,од природна несреќа или катастрофа и поради ис-
црпеност и изморување тој ден биле неспособна за 
работа. 

Член 27 
Претпријатијата,, заводите, установите, селаи.ки-

те работни задруги, како, и другите работодатели, за , 
исплатите што ги извршиле согласно одредбите од 
претходниот член на лицата што се кај нив на работа 
можат да бараат.накнада од месниот односно градски-
от народен одбор, на чие подрачје е укажана помош 
од оперативната единица на доброволново противпо-
жарно друштв,о. 

Претпријатијата, заводите и установите не можат 
да бараат накнада в,о смисол на претходниот став ако 
нивните работници и службеници учествувале во 1а-
сење на пожар што настанал во самото претпријатие, 
завод или установа. 

Член 28 
Членовите на оперативните единици ца лоброзол-

ните проти-впожарни друштва имаат право да носат у-
ниформа и чинови. 

За членовите на ,оперативните единици на добро-
волните противпожарни единици, кои нарочно се ис-
такнале со совесно и пожргвувано исполнување на 
поставенит-е им задачи, може да се установа^ специјал-
ни пофалби, парични награди, подароци и почесен 
значки. 

Член 29 
Месниот народен одбор, односно раководителот 

на оперативната единица на добро-волното противпо-
жарно друштво, должен е за секоЈ појавен пожар, 
природна несреќа или катастрофа по најбрз начин да 
го извести надлежното поверенство на внатрешни ра-
боти. 

Г. —. Средства 

Член 30 
Средства на доброволно противпожарно друштво 

се: 
а) членски влогови; 
О) приходи од приредби; 
в ј подароци; 
ГЈ доороволни прилози; и 
дј„суовенции. 

тзисочината на членскиот влог Ја одредува собра-
ние! о на друштвото. 

Член 31 
Од средувана на доброволното поотивпожлрко 

друлшво може да, се набавуваа униформи зх члех'Ови-
лс на оперативната единица и да сс прават издат,оци 
за одржување на направите и опремам за вршење на 
противпожарната служба. 

Член 32 
Направи и друга спрема потребни за вршење на 

противпожарната с л у ж б а в а доброволните противпо-
жарни друштва набавува од своите буџетски средства 
и с т и о т односно градскиот народен ,одбор на чие под-
рачје е .образувано доброволното противпожарно 
друштво, истиот народен одбор с должен на добро-
волното противпожарно друштво безплатн,о да му о-
с и гури или изгради простории за сместув,ање на про-
тивпожарните направи и спрема. 

Исто така месниот ,односно чадскиот народен од-
бор е должен да, се грижи за изградување и одржува-
ње во исправна состојба на водоводни,те и другите ин-
сталации потребни за снабдување на опера,тивната е д ^ 
ница на доброволното противпожарно друштв,о со во-
да (резервоари, бунари и слично), да и обезС-еда бес-
платно снабдување со вода потребна за гаселе на 
жар, да се грижи за нејзиното снабдување со погон-
ски материј-ал и мазива потребни за противпожарните 
погонски средства и други направи како и за одржува-
ње на доделените и' простории за сместување на про-
тивпожарните направи и спрема. 

За снабдување на индустриско-заводски^ добро-
волни противпожарни друштва со направи и друга 
спрема потребна за вршење на противпожарна служ-
ба, како и за извршување на.другите задачи наведеш 
во претходните ставови, должни се да се грижат прет-
пријатијата, заводите и установите за чие подрачје 
е образувано ^индустриско-заводското доброволно про-
тивпожарно друштво. 

Член 33 
Направите и опремата за вршеле на противпо-

жарна служба на доброволното противпожарно доуш-
тво не можат да се употребуваат за други работи, ос-
вен за гасење на пожар, спасување или вежби на о-
перативната единица/ , 
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ГЛАВА III 

СОЈУЗ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ 
ДРУШТВА 

Член 34 
Доброволните противпожарни друштва од под-

рачјето на една околна образуваат околиски СОЈУЗ на 
доброволните противпожарни друштва. Оснивањето на 
околискиот СОЈУЗ на доброволните противпожарни 
друштва го одобрува повереникот на внатрешните ра-
боти на околискиот народен одбор, за чие подрачје , е 
оснива сојузот. 

Доброволните противпожарни друштва од подр^ ^ 
- ј ето на град СКОПЈО образуваат Градски с о ј \ з на до-

ороволните противпожа,рни друштва, чие оснивање го 
одобрува повереникот на. внатрешните рабош на 1а-
родниот одбор на град Скопје,. 

Доброволните противпожарни друштва од под-
рачјето на' еден град издвоен од составот на околијата 
образуваат заедно с,о доброволните противпожарнч 
друштва од подрачјето на околијата еден СОЈУЗ на до-
бр,оволните противпожарни друштва за подрачјето ) а 
околиј,ата и градот. Оснивањето на СОЈУЗ на добровол-
ните противпожарни друштва за подрачјето на е а,на 
околија и град го одобрува министерот на внатрешни 
раб,оти. 

Околиски (градски) сојуз на доброволните про-
тивпожарни друштва односно сојуз на доброволните 
противпожарни друштва за подрачјето на едга околи-
ја и град се образув,а кога на подрачјето на околијата 
(градот) односно околијата и градот бидат основани 
најмалку две доброволни противпожарни друштва. 

Член 35 
Во работата на околискиот (градскиот) сојуз па 

доброволните противпожарни друштва земаат учество 
преставници на сите доброволни противпожарни друш-
тва од подрачјето на околија,та односно градот. Бро,јот 
на овие претставници се одредува со правила на со-
јузот. 

Член 36 
Околискиот (градскиот) сојуз на доброволнине 

противпожарни друштва во соработка со управата на 
народната милиција на повереиството на внатрешни-
те работи на околискиот односно градскиот народен од-
бор е должен да се грижи за: 

а) оснивање на нови доброволни противпожар-
ни друштва; 

б) стручно оспос,обување на членовите на до 
броволните про-тивпожарни друштва; 

в) унапредување и популаризирање на добро-
волната противпожарна служба. 

Освен тоа истиот е должен да им помага на до-
броволните противпожарни друштва при набавувањето 
на противпожарни направи и спрема. 

Член 37 
Околиските (градските) сојузи на доброволните 

противпожарни друштва, како и доброволните против-
пожарни друштва од околиите односно градовите 
1 ќе подрачје не се основани околиски (градски) со-
јузи на доброволните противпожарни друштва, се за-
ч. енуваат во Сојузот на доброволните противпожарни 
друштва на 'Народна Република Македонија. 

Сојузот на доброволните противпожарни друштва 
на Народна Република Македонија се образува кога 
бидат основани најмалку два околиски (градски) со-
јузи на доброволните противпожарни друштва. 

Оснивањето на Сојузот на доброволните против^ 
гожарни друштва на Народна Република Македонија 
го одобрува министерот за внатрешните работи. 

Член 38 
Сојузот на доброволните противпожтрии друЈ.-

1ва на народна Република Македонија е единствен за 
целата територија на Народна република Македонка. 

седиштето на СОЈУЗОТ на доброволните против-
пожарни друштва на Н,ародна Република Македонка е 
во Ско,пје. 

Член 39 
' Сојузот на доброволните противпожарни друш- . 

тва на Народна Република Македонија ги претставува 
доброволните противпожарни друштва од територија-
та на Народна Република Македонија пред сличните 
организации во другите народни републики на Федера-
л н а Народна Република Југославија. 

СОЈУЗОТ на доброволните противпожарни друш-
тва на Народна Република Македонија се грижи за ор-
ганизирањето, унапредувањето и популаризирањето ча 
доброволната противпожарна служба. За таа цел тој 
е должен да соработува со Управата на, народната и . -
лиција на Министерството на внатрешните работи. 

ГЛАВА IV . - - -

ПРОТИВПОЖАРЕН СОВЕТ 

Член 40 
Ири Министерството на в,натрешни,те рабови се ос-

нива пр,отивпожарен совет. 
Противпожарниот совет е саветодавен оргдн по пра-

шањата за противпожарната служба, 

Член 41 
Во Противпожарниот совет влегуваат два прет- -

сгавника на министерството на внатрешните работи и 
по еден претставник, на Советот за енергетика, прера-
о,отувачка и екстрак,гиана индустрија, Советот за зем-. 
Јоделие и шумарство, Советот за промет со стоки, Со-
ветот за градежни и комунални раОоти, Министер :тво- , 
1 0 за финансии^ СОЈУЗОТ на доброволните противпо-
жарни друштва на Народна Република Македонија. 

Противпожарниот совет по потреба го свикува и 
му претседава началникот на Управата на народната 
милиција на Министерството на внатрешните работи. 

ГЛАВА V 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Во случај престанок на доброволно противпожарно 

друштво направи,те и опремава се предаѕваат на месниот 
односно градскиот народен одбор за чие п о д р а г ? 
друштвото било основано. 

Во случај на престанок на индустрии Ј-заводско 
доброволно противпожарно друштво направите и опре-
мата се предаваат на чување на претпријатието,, заво-
дот односно установата за чие подрачје друштвото 
било основано. 

Член- 43 
Месните и градските народни одбори се до шии 

секоја година во своите буџети да предвидуваат су\ш 
потребни; 

а) за потпомагање на доброволните противпо-
жарни друштва од своето подрачје; 

б) за покривање трошковните на опепативниг " 
единици на поедините доброволни противпожарни 
друштва кога се за укажување на помош упатена од сво-
ето подрачје на подрачје на друг народен одбор (чл. 
18 од овој закон); 
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в) за исплатување на накнадата предзидена во 
чл. 27 од овој закон; и 

г) за набавување да направи и спрема потребни 
на доброволните противпожарни друштва за вршење 
ш противпожарната служба, за изградба и одржува-
ње на просториите за сместување на протиБпожарги-
те направи и спрема, за изградување и одржување во 
исправна состојба водоводните и други инсталаци,и, цр-
но и за снабдување на оперативната единица на д' -
броволното "противпожарно друштво со погонски мате-
ријал и мазива (чл. 32 ст. 1 и 2 од овој зако-н). 

Градскиот народ-ен одб.ор на град Скопје е дол-
жен, освен издатоците наведени во претходниот став, 
да предвиди и суми потребни за потпомагање на Град-
скиот сојуз на доброволните противп,ожарни друштва. 

Околиските наро-дни одбор-и се должни секоја 
година во своите буџети да предвидуваат суми погреб-
ни за потпомагање на околискиот сојуз на добровол-
ните противпожарни друштва образуван за подрачје на 
односната околија. 

Околиските народни одбори и градските народни 
одбори на градовите издвоени од составот н-а околија-
та, за чие подрачје е образуван еден сојуз на добро-
волните противпожарни друштва, се должни секоја го-
дина во своите буџети споразумно да предвидуваат ед-
накви суми за потпомагање на наведениот сојуз на 
добр-оволните противпожарни друштв-а. 

Министерството на внатрешниве работи е должно 
секоја година во својата претсметка на приходите и 
расходите да предвидува, суми потребни за потпома: а-
ње Сојузот на доброволниге противпожарни друштва 
на Народна Република Македонија. 

Член 44 
Се овластува м,инистерот на внатрешните раб,оти 

да до,несе поблиски, прописи за внатрешната организа-
ција и работа на доброволните противпожарни друш-
тва и нивните со-јузи, правила за изведување на вежби 
од оперативните единици и за стручното издигнување 
на нивните членови, прописи за униформи,те. и чиновите 
во доброволната противпожарна служба, како и прописи 
за пофалбите, на,градите и почесните'значки на члено-
вите на доброволните противпожарни друштва. 

4 

Член 45 
Ов,ој закон влегува во сила од ден-от на објавува-

њето му во "Службен весник на Народна Републша 
Македонија". 

У. ,бр. 20 

Скопје, 29 мај 1951 година. 
Президиум на Народното Собрани^ 

на Народна Република Македонија 

Секретар, " Претседател, 
Филип Брајковски, с. р. Видое Смилевски, с. р. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
Владата на Народна: Република Македонија за донесу-
вање уредби по прашања од народното стопанство и 
обновата на земјата, Владата на Народна Република 
Македонија по предлог од претседателот на Советот за 
градежни и комунални работи на Владата на НРМ, прет-
седателот на Советот з-а народно здравје и социјална 
политика на Владата на НРМ и министерот за финансии 
донесува ^ 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗГРАДБА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ НА ЛИЦАТА 
ПРЕБЕГАНИ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Лицата што пребегнале од Егејска Македонија во 

Федеративна Народна Република Југослав^а — во На-
родна Република Македонија —,државјани на Федера-
тивна Народна Република Југославија (во понатамош-
ниот текст "Инвеститори — бегалци") со цел до,се нај-
правилно! реши нивното станбено прашање, можат да; из-
градуваат сопствени) станбени згради што ќе им служат 
за живеење на нив и на нивните семејства, според про-
писите на оваа уредба. 

Член 2 
Инвеститорите — бегалци можат да градат СОПСЈ ве-

ни згради за живеење во градовите, ' индустриските и 
стопа,нските центри и по селата и населбите каЈ цто 
живеат односно каЈ што се постојано запослени како 
работници, службеници или членови на селанските ра-
ботни задруги. 

Член 3 
'Еден инвеститор — бегалец ^оже за свое живеење 

да изгради станбена зграда со еден стан според потре-
бите на неговоно семејство а двајца или повеќе инвес-
титори — бегалци можат да изградат сопствена зграда 
со еден или повеќе ставови. 

Член 4 
Земјиштето потребно за изградба на станбените 

згради ќе им го додели на инвеститорите — бегалци од 
фондо,т нат општонародниот имот месниот^ околискиот и 
градски,от народен одбор под чија управа се наоѓа зем-
јиштето. , ' К , , ј 

Земјиштето се доделува на бесплатно ползување 
за неопределено време. 

Доделеното земјиште останува општонароден имот. 

Инвеститорот — бегалец има право во таписките 
книги да го запише правото на сопственост на зградата 
односно'станот што ги изградат под условите од оваа 
уредба. 

Член 5 
На сопственикот на станбената зграда односно ста-

нот што се изградени под условите од оваа уредба му 
припаѓа исклучиво право на уселување, уживање и рас-
полагање со станбените простории. 

Член 6 
Инвеститорот — бегалец што сака да изгради соп-

ствена станбена зграда поднесува пријава до околиски-
от (градскиот) народен одбор на чие подрачје се ѕида 
зградата. Ако зградата се зида на село пријавата се 
поднесува до околискиот народен одбор преку месниот 
народен одбор. Со пријавата мора да се поднесат: 

а) проект со претсметка; 
б) мислење на синдикалната подружница односно 

па селанската работна задруга за осцователпоста на 
пријавата,. ' , 

Член 7 
Потребните првични средства за одобрување кре-

дити на' инвеститорите — бегалци за ѕидање на станбе-
кизгради ќе и' ги стави на располагање на Државната 
тнвестицона банка! ита ФНРЈ Владата на Народна Репу-
блика Македонија. 

Вршењето на оваа служба од страна на Државната 
инвестициона банка на ФНРЈ ќе се уреди со одделен до-
говор меѓу министерот за финансии и Државната инве-
стициона банка на ФНРЈ. 
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Член 8 
Кр:диЈите се одобруваат по препорака од посебна 

комисија при Министерството за финансии што ја име-
нува министерот за финансии. 

Кредитот се одобрува бескаматно до височината на 
пресметковната вредност на зградата во с р о к о д 3 0 х о -
дини. 

До колку инвеститорот — бегалец со СВОЈ а работа 
и со работата на своето семејство зградата ја изгргди 
со помали разноски од тие што се предвидени во прет-
сметката на работите, постигнатата ушгеда може да Ја 
употреби за набавување на покуќнина. 

Член 9 
Како помош Владата на Народна Република Маке-

донија превземена на себе: 80% од вкупниот износ га 
исползуваниот кредит за целите предвидени со члзн 8 
од оваа уредба. 

Пом,ошта се дава по свршувањето на градбата и 
инвеститорот — бегалец се раздолжува ,каЈ оанкага за 
^ становешот износ. 

Примањето на градбата и ' п р е и м е н у в а њ е т о на п,о-
трошените средства го врши Комисија што Ја образува 
околискиот ^градскиот) народен одбор на чие подрј ,уе 
е построена, Брадана,. Ј а член на оваа комисија се д е -
нува, претставник на Државната инвестициона бан,ка 4,а 
ФНРЈ. - , , ( 

Член 10 
Амор!одбирањето на долгот започнува две години по 

довршувањето на зградата и за идните три години дол-
жникот плаќа намалени уплати. Отплатиле се плаќаат 
полугодишно. ' ф , ) 

За одобрените кредити банката се осигурувало 
Замижување заложно право врз постројката зграда, а 
оа уредно внесувањ-е отплатата ползувачот на кредитот 
е должен да даде обврска дека пред да почне амортизи-
р а њ е ^ ќе издејствува административна забрана на А.р-' 
во место од своите принаддежности односно примања. 

Член 11 , 
Л о с т о в и т е станбени згради ,од фондот на опш1С-

народниох имот со најмногу два стана во кои ж и и п г 
бегалци од Егејска Македонија можат во целина или 
поодделни нивни физички делови (станови) да им^ се 
пренесат на накнада во лична сопственост под условите 
од чл. 6 точ. в ,и член 10, како и под другите услови 
што се бараат за изградба на сопствени станбени згра-
ди од инвеститори — бегалци. Земјиштето на кое се 
наоѓаат таквите згради им се дава на купувачите на бес-
платно ползување за неопределено време во смисла на 
чл. 4 ,од оваа уредба. 

Пренос во личн,а сопственост на зграда односно 
стан, како и доделување на земјиште на. кое се наоѓа 
зградата го врши околискиот (градскиот) народен од-
бор под чија управа се наоѓа зградата. 

Накнадата изнесува 20% од определен,ата^вредноаг 
на зградата. 

Член 12 
До колку со оваа уредба не е пропишано ,инаку ќе 

се применуваат прописите од Уредбата за изградба стан-
бени згради на работниците и службениците ("Службен 
лист на ФНРЈ" 23 /51 год.). 

Член 13 
Се овластуваат претседателот на Советот за гра-

дежни и комунални работи на Владата на НРМ, претсе-
дателот на Советот за народно здравје и социјална по-
литика на Владата на НРМ и министерот за финансии 
да донесуваат поблиски прописи за изгризувањето на 
оваа уредба. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето и' во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 1233 13-УМ951 год., Скопје 

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

Министе р- пр ете е дате л 
на Советот за градежни и 

комунални работи на 
Владата на НРМ, 

Б. Кузмановски, с. р. 

Министер-претседател 
на Советов за народно 
здравје и соц. политика 

на Владата на НРМ, 
В. Ацева, с. р. 

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

89 
Врз основа на точ. 2 став 2 од Решението за кате-

горизација на јавните патишта ("Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 2-51) а по предлог на Ашнистерот-претседа-
тел на Советот за градежници комунални работи, Вла-
дата на Народна Република Македонија, донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА, ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАТИШТА ОД П РЕД НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1) Ка,ко патишта од II ред се определуваат пати-
штата одредени во приложениот список, КОЈ е составен 
дел на ова решение. 

2) Ова решение влегува во сила од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Бр. 1134 од 26-У-1951 год. Скопје 

Претседател на Владата 
на Народна Република Македонија, 

Л. Колишевски с. р. 

Министср-претседател 
в^ Советот за градежни и комуналии работи, 

Б. Кузмановски с. р. 

список 
На патиштата од Ц ред на територијата на На,родна Репу-

блика Македонија^ КОЈ е составен дел од Решение го на Владата 
па НРМ бр. 1134 од 26 у 1951 година. 

Р, бр, Наименовапие (правец) на патот Број) па Вкупно 
патот должина 

во км. 

1 Велес — Прилеп — К р у т о в о — — — -ч 500 94 
2 Дебар - Охрид - БИТОла -
3 Прилеп — Киче,во — Јама — Бошков 

(мо-ег ^ 502- 118 
4 Штип — Струмица —- Ново! Село (Бугар-

иќ, а граница) 503 91 
5 Штип — Крив,олак — Кавадарци — Дре-

новска клисура 504 ^ 68 
6 Дел-чево — Берово - Дабиње— — — — 505 83 
7 УДОЕ,О - Валан,дово — ДОЈРАН -(Грчка 9 

граница) - 506 40 
8 СтРУ'миДа — Валандово - Раброво 507 20 
9 Стра,цин - Кр,атово - Круп,иште — — 50'Ѕ 57 
10 Куманово - Св. Николе - Овче Поле 509 52 
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51И 123 
511 41 
5,1,2 30 
513 12 
514 15 
515 24 

516 28 
517 6 
518 41 

519 112 
520 42 
5211! 5 
522 80 
523 42 
524 46 
525 5 

526 713 
527 14 
528 2в 
5-219 18 

530 .35 
531 7 
532 50 

1846 км. 

1)1 Гостивар - Кичево - Кукуречане (Би-

12 Извор - П,ресек - Подмоље' 
13 Охрид - СИВ На^м 
14 Струга - К а ф а т н ' 
И5 Битола - Драгош (Грчка ,граница) - -
/16 Макази - Стењо (А-лба,нска гра,ница) -
17 Ресен - Љубојн,о (Гртака граница) 
18 Ресен - Царев Двор — 

- К) Кременица - Бач - Стар овина 
20 Деошр Ка,пија - Мрежичко - Витоли-

ште - Маково - Новаци - Битола 
2(1 Белово,дица - Дуње - Витолиште 
22 Дебар Баниште' - - -
23 Скапа е - Капина - Здуње - Брод -
24 Гостивар) - ЃГекл-иште - Самоков - — 
25 Радовиш — Подареш — Берово — — — 
26 Делчево - (Бугарска граница) -
27 Ржашгчани - Коњаре - Сушица - Св. 

Николе — Соколарци — Коча,ни— - -
38 /Маково Рапеш - Старешина! 
29 Тетово ^ Теарци - Катан,иќ 
30 Дедели - Богданци - Гевгелија 
311 Ск ОПЕЈ е — Драчево — Зелениково — Кат-

лановска Бања —' -
32 Злетово — Бучиште —' 
33 Кочани - Виница - Бе,рово' 

Вкупно патишта Ц ред 

90 
Врз основа на точка 13 и 14 од НапасТрието за 

спроведување Уредбата за задолжително полагање 
на стручните испити на државните службеници 
("Службен лист н,а ФНРЈ" бр. 2 /51 ) и Општото на,-
патствие за курсевите и стручните испити во правна-
та и административната струка бр. 3714/49 од 14. X. 
1949 година на претседателот на Комитетот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ ОД АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКА 
I 

Сите службеници од административната струка за 
^ои е предвидена приправничка служба и полагање нз 
стручен испит, а кои работат во републикански или до -
кални државни надлетува, установи, претпријатија 
или народни одбори на подрачјето од Народна Репу-
блик Македонија, должни се да полагаат стручен ис-
пит до крајот на 1951 година во еден од следниве ис-
питни рокови: 

а) од 1 до 15 се,птември 195! година, 
"б) од 15 до 30 октомври 1951 година, и 

в) од.1 до 15 декември 1951 година. 
Органот при кого се образува испитна комисија 

за полагање на стручни испити, во согласност со Се-
кретарот за персонална служба на Владата на НРМ, 
може да одредува и други испитни рокови: 

II ' 
Стручниот испит од предната точка ќе се полага 

пред испитни комнен според следново распределување: 
1) Во Советот за законодавство и изградба на на-

родната власт на Владата на НРМ за звања од управно-
голитичка гранка на административната струка со ис-
клучеше за звањата од Управно политичката гранка 
група' В) на службениците што се на работа во ресо-
рот на Министерството за внатрешни рабови на НРМ 
кои ќе полагаат пред комисијата образувана" при тоа 
Министерство: 

9) Во наполните одбори на градовите Скопје, 
Битола " Штип ^а звањето администратор, и тоа: 

а) во Скопје за сите службеници од подрат-
јата на градовите: Скопје, Куманово и Тетово и око-
лиите: скопска, кумановска, тетовска, ѓорчепетровска, 
кратовска, кривопаданечка, гостиварска, дебарска и 
кичевска; 

б) во Битола за сите службеници од подрачја-
та на градовите: Битола, Прилеп и Охрид и околиите, 
битолска, прилепска, охридска, демирхисарска, кру-
шевска, ресенска, струшка и бродска; 

в) во Штип за сите службеници од подрачјата 
на градовите: Штип, Струмица и Титов Велес и око-
лиите: штипска струмичка, ' титоввелешка, беровска, 
делчевска, кочанска, радовишка, кавадарска, гевгелис-
ка и светиниколска. 

3) Испитот за звањата дактилограф III класа, пи-
сар "II класа и ,помоштен административен манипулант 
ќе се полага при следните комисии: 

а) службениците во Претседателството на Вла-
дата министерствата и советите, како и нивните под-
рачни органи и претпријатија што имаат седиште во 
Скопје ќе полагаат пред комисии ' образувани, при 
Претседателството на Владата, минисиерсваШа о д н о в о 
советите. 

'Претседателите на ' советите можат да овластат 
поодделни директори на главни дирекции или главни 
л т т в и да образуваат ПРИ истите комисии за своите 
службеници, како и за службениците од други главни 
управи или главни дирекции што се во состав на Со-
ветот: 

б) службениците на министерствата односно на 
советиве што" немаат во својот ресор повеќе од 15 
службеници 'со звања од оваа точк,а, стручен испит ќе 
полагаат пред комисија при она Министерство односно 
совет иии друга организациона единица што ќе ја о-д-
реда Секретарот за ^ггерсонална Служба на Владава 
на НРМ: 

в) службениците што се на работа во народните 
одбори 'и установи и претпри,јатија од републиканец 
и досадно значење на подрачјето од народниот одбор, 
испитот ќе го полагаат пред комисии при околиските 
НАРОДНИ одбори со следните исклучени!а:, 

1) при народните одбори на градовите одделени 
од составот на околијата ќе се образува испитна коми-
сија за подрачјето н,а градот и околијата од која е од-
делен градот: 

2) ПРИ Народн,иот одбо'0 на град Битола за под-
рачјата на град Битола и око дните битолска и демиз-

^хисарека: ПРИ Народ-ниот одбор на град Прилеп за пот-
рачјдта нз град Прилеп ч околиите прилепска и кру-
шевска: ПРИ Народниот одбор на гозд Скопје за пол-
о ш а т а на реон,ските народни одбори во Скопје: ПРИ 
Народниот одбор на' Скопска околија' за подрачјата на 
околиите скопска и ѓорчепетровска и при Народниот 
одбор на Кичевска околија за околиите кичевска и 
бродска. 

III 
Пријавите за полагање испит треба да се поднесат 

преку старешината на организационата единица во ко-
ја е службеникот на работа до надлежна испитна коми-
сија, и (тоа најмалку еден месец през. почетокот на 
испитниот рок во кој ќе полага службеникот. 

IV 
Извршните одбори на 'на,родните одбори при кои 

се образуваат испитни комисии^ должни се да ги име-
нуваат испитните комисии најдоцна до 25 )ут 1951 
година. х 

V 
Испитните комисии должни се најмалку десет де-

на пред испитот да го известат секој кандидат поодел-
но во кој ден и каде ќе го пол,ага испитот. 

Број 1392 до 15 јуни 1951 годин,а — Скопје. 
Потпретседател на Владата и 

Претседател 
на Советот за законодавство и изградба на 

народната власт на Владата 'на НРМ 
Н. Минчев, с. р. 
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СООПШТЕНИЕ 

Претседателството на Владата на НР Македонија 
соопштува да Министерството за надворешни работи 
на ФНРЈ со Лов. 'бр. 83/51) е издало егзекватура ид 
ОЕМ1Ѕ Ѕ Т А Ж Е У О К О Ѕ Ѕ конзул на Велика Бри-
таниј,а во Скопје со јурисдикција на територијата на 
НР Македонија,. 

ОД Претседателството на Владата 
на НРМ 

ОГЛАСЕН ДЕЛ 
ЗАДРУЖЕН РЕГИСТЕР 

Во задружниот регистер на 'Народниот одбор на Демир-
хисарска околија нед. бр- 2 улицана -е Селаноката работна 
задруга "Пролетер" во село Ле-сково, Демирхис-ар-ека околија 

Задругата р основава.' собранието од 4-1У-1949 год. 
г/г и,стата е- о.д III тип. Предмет на работата на задругата, и 
обв,рските н,а задруга,рите с-е предвидена с-о прав,илата н'а 
задругата. -

Задр,угата полн,оважно ја претставуваа,т, застапуваат тт 
потпишуваат претседателот Јордан Кузмановски, Јон Пе-
тгеск,и и Јосиф Стојановски. 

Бр. 2103 од Народниот одбор на Дсчм^рхисаркжа око-
Ј^-ја, / , Ш-2-3-7 

Во задружниот регистри на Народниот одбор н? Де-
мирхисарска оболија, -ред бр 2 унијана е Набавно-продај-
иат-а зад,руга "Поб-еда^' во село Жвака, Демирхисарска обо-
лија 

Задругата е основан,а на, собранието од 14-УЈ-1947 год. 
П,редмет на работа,та на задругата м обврски,те ,и задруга-
рите се 'предвидени се ина вил а:т а на задругата. 

Задругат,а полнова,жно ја претставуваат, застапуваат и 
потпишуваат: претседателот Јонче Гро,здановски, Воји1?! 
Кадриов-ски и Цветан Ташов ски 

Бр1. 2014 од Народниот одбор на Дз-мирхисарска око-
лија. , Ш-3-43 

потпишуваат: претседателот Петар Бенчевски и секретарот 
Петар Павловски од град Битола. 

Бр. 7423 од Наредн,иот одбо.р на град Битола Ш-3-48 
Во задружниот регистер на (Народниот одбор на Де-

м^,рх исаеска околија, ред бр 2 уписана е Суданската ра-
б о т ^ з,адруга "Напредок" ,во сило Бабино, Демирхисарска 
ок.олија'. ' , 1 

Задругата е обнована на собранието од 20-Х-1946 год. 
и -истата е о,д Ш тип. Предмет на работ,ата на з,адругат.а и 
обврските па -задругарите се п,р-едвиден,и со правилата на 
задр-угата. 

Задругата полноважно та претставуваат, застапуваат и 
по-тпишуваат пррасипа телот Борис Јагев :кг/г и Васи,л Т о м а -
новски, од село Бабино- 1 

Бр. 2280 од Народниот од-бор ма Демирхисарска око-
лија. ' Ш-3-54 

-Во задружниот регистер на Наредниот одбор на Де-
мнрхисар-ска околија, РОД. бр 2 унијана Е Селаиокатп ра-
ботна задруга "Венко.Видаттоски" во село Зашле — Деми;р-
хтгсаггка околија. 

Задругата 'е Отовица га 'собран,ието о^ 12-1У-1949 год. 
и истата е од 'Ш тип. Предмет на работ-ата г-га задругата 
ЈТ обв-пстте на задругарите се предвидени со правилата на 
задругата 

Задругата п о т о,в,ажно ^ т,ретата ^ллва ат зас-дпувчат и 
потпишуваат' претор д а-гр,тг Ристо П. Најлоши, Благоја С 
ТГ1М1"РСК17Т И Пртко И, Најдоски 

Бр 2163 од Народниот1 одбор на Деми,рхисарска око-
лија. Ш-3--41 

Во задружниот регистер ,на Народниот о-д'бон на Де-
ми-рхисарска околија, ред- бр. 2 ^писана е Се данската ра-
ботна задруга "Пролетер" во сел,о Бр-езово-, Демрхисарска 
ок-олија. 

Задругата е с е н о в а ^ на собранието од 4-1У-1949 год. 
и истата е од ЈП 'тип. Предмет н а р-абот,ата на задругата и 
об,врските к а 'задр-угарите се предвидени со правилата на, 
задругат-а. 

З-адругата по-лноважно јр п,ретставуваат, застаруваат и 
потпишуваа - претседателот Вецко Ралески, М-ито Крстески 
и Благоја Гар-евкжг/п % 

Б-р 2000 о,д Народниот одбор на Дамир хис ар ек ѕ око-
лија. Ш-3-44 

Во . задружн,иот регистер на Н,ародниот ^д1бо(Р Де-
ми; рхизарска околија, ред. бр. 2 у,писана е Селаи ек ата ра-
б о т а задруга "Борис Дамческа" во село Жван, Де1мирхи-
сарска околија. 

,Задругата е основана на собрани-ен-о од 23-П1-1948 год 
и истат,а -е о д Ш т-ип. Предмет На работата на задругата 
и обв,рските на задругарите -се предвидени со пр-авилата 
на, задругата. 

Задругата полнов,ажн,о ја претставуваат, з,астапуваа^ и 
потпишуваат: претседателот ГИеггре Шу,лев-ски, Петре Леј-
ковски и Војне Касаповски. 

Бр. 2022 од Народниот одбор на Деадрхисарска око-
лија. ^ 1,11-3-47 

Во задружниот регистер на Народ,ниот одбор на Д е,мир " 
хисао-с-ка околија ред б-р. 2 у,нтгсана -с Земјо-делската набав-
п-о-нродајна з-ад,руга "Пчела" во село Д о л е н ц , Де-мирхи-сар-ѕ 

ска околија. 4 

Зад.ругата -е/ осно,ван,а на собранието од 14-У-1947 го-д. 
Предмет на работата на - задругата како и обвр,-ските на 

задру-гарите -с^ предтаттд-^ни со правилата на задругата 
За.7лут-ата полноважно ја претставуваат, потпишуваат и 

задолжуваат: претс-едатело-т Фили,п К. Миленковска и Апо-
стол С. Макариевски, член. 

Бр 1656 о-д Народн,иот одбор н-а Д еми р-х иса р ек а о^пдтпа 
Ш-2-25 

В-о з-адружни-от регистер К А Н-арошниот одбор ПЕЈ Брод-
ска отпи, ја бр 16 ^тгѕ^рпз: р Суданската. р-аботела за-
друга "Прзлеќе" ,во село 'Ижиште, Бродска околи-ја' 

Задругата е о-снована на 'собраните од 14411-1951 год 
и И( гата -е! од Ј,П топи. Предме-т на работат-а на задругата и 
обв,р-ските ста задругарите се предвидени со правилата на 
зад,ру,гата. 

Задругата полноважно ја претстав.ува, застапува гл 'пот, 
,ш шура' претседателот Велимир Ристевски 

Бр. 3192 од Народниот одбор на Бродска околија 
Ш-2-34 

-Во з-адружн,иот регистер н,а Народниот одб-ор па град 
Бито-ла, на стран,а 13," ред. бр. 1 Уписана е Риба-р-ската 
трскарско ,произ,водител на -задруга "Цр-на Река" со (седи-
ште во град Битола. 

Задруга-та е) о-с-нов-ана на -собранието од 11 Ш-1951 год. 
Предмет на р-аботата на з-адругата и обврските на -задруга-
рите се предвидени -со- правилата н,а задругата. 

Задругата по-лноважно ја претстав-ув,аат, з-астапуваат и 

Во задружниот регистер н-а, Наред-н,иот о^бОр на град 
При-ле,п ред. бр'. 5 улицана -е Тутунџиоката работна: (зад-руга 
"Маршал Тил то" — Прилеп. 

Задругата е основана на гобрагието од 8-1-1951 го-д. 
и истата е од специј,ален^, -тип. Предмет на рабо-та-т-а на -за-
другата и обврскит-е на 'з.адругарите е е предвиде-ни со поа-
г и л н а на -задругата. 

Задр-угата -полноважно (ја застапува и потпишува: прет-
седатело-т Ломче Петрески. 

Бр 3653 од Гр-адскиот народе-н одбор — Прилеп. III-2-35 
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