
Смрт на фашизмот — Слобода на народот! 

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

Бр. 27 Скопје, понеделник 26 декември 1949 г. Год. V 

Ракописите со испраќаат во дупликат на адреса: „Службен 
весник на НР Македонија" Пошт. фах 51. Скопје. Ракописите 
не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрација 696. 
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Врз основа на член 73 тонка 4 од Уставот на НРМ и на 
чл. 11 од Законот за изборот и работењето на привремените 
обласни народни одбори и за пренесувањето надлежности на 
обласните народни одбоои, Президиумот на Народното со-
брание на Народна Република Македонија го донесува след-
ниот 

УКАЗ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ЗАКОНИТЕ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО СЕ ПРЕНЕ-
СУВААТ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ОБЛАСНИТЕ НАРОДНИ 

ОДБОРИ 

1) Во надлежност на обласните народни одбори се пре-
несуваат следните работи по законите на Народна Република 
Македонка и това: 

1) По Законот за доброволните противопожарни ДРУ-
нива: 

предвидувањето на коедити за оснивање на нови и пот-
помагање на веќе организиоаните доброволни противопожар-
ни друштва, како и за стручно оспособување на членовите 
па доброволните противопожаони единици (чл. 43); 

2) По Законот за музеите: 
Вршењето на општ надзор на музеите од локално зна-

чение познај надзорот што го В Р Ш И Министерството за нау-
ка и култура на НРМ и давањето напатствија за стручната 
работа на тмо р" оквир на напатствија од истото Ми-
нистерство (чл. 4 ст. 3); 

3) По Законот зз сепумгодишното основно школување: 
оснивањето и укинувањето ич седумгодишнн основни 

училишта и одредувањето на нивното СРЛИШТА И ПОДРАЧЈА П О 

предлог од околиските односно полските наполни одбори а 
по претходна согласност со МИНИСТРПОТ на просветата (чл 3 ) 

вршењето надзор над седумголишчите основни учили-
шта покрај надзорот што го врши Министерство на просве-
тата односно ИРиО'"ННОТ одбор на околискиот (градскиот) 
нероден одбор (чл. 6); 

4) По Законот за ловот: 
вршењето на општ надзоо над извошувањето на про-

писите за ловот и планот на ловот, покрај надзорот1 што го 
врши Министерот на шумарството (чч. 3 ст. 1); 

одрекувањето на бројот и површините на ловиштата од 
локално значење (чл. 4 ст. 4); 

забранувањето да се убиваат мачки за одведено време 
по случај кога полските ГЛУВЦИ се намножат во голема мев. 
ка. по предлог од И З В Р Ш Н И О Т одбор "а околискиот односно 
градскиот народен одбор (чл. 14 ст. 3); 

одредувањето на награди за уплатување на поедини 
пилови неза'"тчтена дивина, покрај Министерот на шумар-
ството (чл. 18); 

обожувањето на државни ловишта од локално значе-
ње (чл. 25 ст. 3); 

вршењето напзоо над стручната работа на ловачкчте 
друштва покрај надзорот што го В Р Ш И И З В Р Ш Н И О Т одбор на 
околискиот односно градскиот наооден одбор (чл. 30 ст 4), 

давањето одобрение за образување ловишта на ловечки 
друштва и за промена на нивните граници, освен ако лови-
штето опфаќа и земјиште на шумски или земјоделски сто-
панства од републиканец значение (чл. 35 ст. 2), 

доделувањето ловишта на ловечки друштва за одгледу-
вање на дивина и за вршење на лов, освен ако ловиштето 
опфаќа и земјиште на шумско или земјоделско стопанство од 
републиканец значение (чл. 36 ст. 2); 

Овој број чини 4 динари. Претплата за една година наноси 
дин., за едно полугодие 125 дин. Чековна сметка при На-

родна банка на ФНРЈ. Централа за НРМ - Скопје 8.901,812 

забранувањето на поединачно ловење на зајци, полски 
јаребнци и камењарки, и одредувањето таа дивина да смее 
да се лови само во заеднички ловови (чл 37 ст. 1) 

5) По Законот за државните службеници на Народна 
Република Македонија: 

донесувањето решенија за службеничките односи на 
службениците на работа во обласните народни одбори и во 
нивните установи и претпријатија во смисол на чл. 10 и чл. 
12 ст. 1. 

давањето претходна согласност за донесување решени-
ја за службеничките односи на службениците од втооа врста 
од административната струка на работа во подредените на. 
родни одбори и во нивните установи и претпријатие во сми-
сла на чл. 10 ст. 2 и чл. 12 сТ. 1, последна реченица, 

давањето овластение на претседателот, секретарот или 
поверениците на обласниот народен одбор да донесуваат ре-
шенија за службеничките односи на службениците од трета 
и четг^та вр.ста во смисла на чл. 11. 

И. Се става во надлежност на обласните народни одбо-
ри образувањето на дисциплински суд при тие одбори за слу 
имениците на обласните народни одбори и на нивните уста-
нови' и претпријатија (чл. 52 ст. 1 од Законот за државните 
службеници на НРМ). 

ЈП. Во надлежност на дисциплинските СУДОВИ ПРИ облас-
ните народни олбоои се пренесува постапката во вт^о степен 
во дисциплинските предмети за кои во ПРВ степен биле над-
лежни да одлучуваат дисциплинските судови при околиските 
народни одбори односно при народните одбори на градови-
те одделена од составот на околијата (чл. 53 ст. 1 од Зако-
нот за државните службеници на НРМ). 

IV. Се става во надлежност на обласните народни од-
бори образување на персоналот комисија предвидена во чл. 
43а од сојузниот Закон за државните службеници (чл. 77а од 
Законот за државните службеници на НРМ). 

V. Во надлежност на обласните народни одбори се пре-
несува решавањето во втор степен во административната и 
административно-казнената постапеа по сите предмети по 
кои што по законите на Наподна Република Македонија во 
прв степен биле надлежни да решаваат околиските народни 
одбоои односно народните одбори на градовите оделени од 
составот на околијата, освен решавањето во втор степен по 
жалбите во смисла на чл. 8 став 2 од Законот за прекршоци-
те против јавниот ред и мир. ' 

VI. Сите несвршени предмети по работите поброени во 
овој Указ веднаш ќе се достават на обласните народни од^ 
бори на понатамошна постапка. 

VII. Владата: ќе го изврши овој Указ. 
VIII. Овој Указ влегува во сила веднаш. 

У. Бр. 26 
Скопје, 28 ноември1949 година. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Ристо Џунов, с. р. Богоја Фотев, с. р. 
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Вое основа на член 73 точка 4 од Уставот на НРМ и 

член 21 став 1 од Општиот закон за народните одбори, а по 
предлог од Владата на НРМ, Президиумот на Народното со-
брание на Народната Република Македонија/Го донесува 
следниот 



Бр. 27 Стр. 804 

УКАЗ 

ЗА ОТФРЛУВАЊЕ ДРЖАВНИ УСТАНОВИ О П ПОПСКО 
ЗНАЧЕЊЕ ЗА УСТАНОВИ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ 

1. — За установи од обласно значеле се одржуваат 
следните пожални установи лп градско значење и тоа: 

1) Поликлиниката во Битола: 
2) ППОТИЧ-П/ЛАГЧ̂ ЛОЧНИОТ диспанчео во ПТтмп; 
3) Ппотивтуб^п^лозниот диспанзео рл Битола. 

И, Владата на НРМ ќе го изврши овој Указ. 

У. Бр. 25 
Скоп.је, 28 ноемвои 1949 година, 

ПРЕ^МТТМУМ НА НАОЛТГНОТП ГОКО А МИР. 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, 
Ристо Џунов, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Богоја Фотев, с. р. 

Воз основа на член 22 стив 1 а во воена со член 20 и 21 
од Законот за избор на опбопници за наполните оклопи и 
член 8 ол Законот за Президиумот ич Нлполното соЛпацце 
на Неполна Република Мвнелонч?^ П^е^илтгмот ич Навод-
ното собрание на Народна Република Македонија донесе: 

РЕШЕНИЕ 
ЧД И Ч М 1 Г Н Р Н М Е Н А Р Р Ш С М М С Т О ЧА Г Н О Ј Н И О Т Г П Г Т А П 
НА ОБЛАСНИТЕ, О^ППМПТХР ГПАТТГ^ИТЕ И РЕОНСКИ-

ТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 

Решението за бројниот состав ми оК чите околиските, 
гп!шл1/"то м полските наводни рл"лоч ^,Службе.н весник на 
НРМ" Бо. 24 /49) се метала во следното: 

а) точка 1 од лет Ш сл ичмоцтои и гласи: 
,Л) за голиот Скопје 175 одборници," 
б) делот П / са мчивч^тд и гчл^м? 
.ЛУ. - НА РЕОНСКИТЕ и д о л п " И О П КОРИ: 
1) 8а I реон на град Скопје 90 олЛопчицц, 
2) за и реон на грал Скопје Јп0 о леониди, 
3) за Ш реон на грал С"он?а 8П одборници 
4) за IV реон на гпад Скопје 80 одборници." 

Р. Бр. 6 
Скопје, 25 ноември 1949 год.ина 

ПРЕЗНЛНУМ НА НАПОТТМОТП поболиш? НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, 
Ристо Џунов, с. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Богоја Фотев, .с. р. 

Р)Из основа на член 22 став 4 од Законот за избоо на 
одбооници за наполните одброи и член 8 пц З^^онот за Ппе-
ЗИПИУМОТ на Наоодното с т а н ч е н^ НРМ, Презитг^мот на 
Наводното собрание на Народна Република Македонија 
донесе 

РЕШЕНИЕ 9 
ЗА ИЧМРНРНИЕ Н А РПНРННСТО 34 к о ш о т н \ отткор . 
НШШТР ШТО СР И^КНОААТ МА ПОПпЛПТРТО НД 
РЕОНИТЕ ВО СКОПИ?, ЗД МЧСПРНТР НАРОДНИОТ 

ОДБОР НА ГРАД СКОПЈЕ 

Решението за боојот на олбопниците што ќе се избиваат 
на, полпдчјето на оеочцте во Г^опи за избооите н" 
имот опбоо на гоад Скопје ("„Службен весник на НРМ" Бр. 
24/49) се менува во следното: 

а) точка 1 се изменил и гласи: 
„1) во Т неон 45 одбопнипи": 
б) точките 3 и 4 се изменуваат и гласат: 
,,З) во III реон 40 олбопнини, 
4) во IV реон 40 одборници". 

Р. Број 7 
Скопје, 25 ноември 1949 година 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, 
Ристо Џунов, Ц. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Богоја Фотев, с, р. 

% ... 9 

Воз венова чч. 53 од лаконот ва ловот на НРМ ("Слу-
жбен весник на НРМ" Бр. 10 од 21 мај 1949 год.) го донесу-
вам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЧА ОШТЕТНИОТ ЦЕНОВНИК ЗА УБИЕНА, РАНЕТА ИЛИ 

ФАТЕНА ДИВИНА 1 

? посхипката поекпшоци односно ѕч лоипт. на-
кил лата на штетата П пОУЧП^КОВ"НИ со ппекпшонот односно 
Кривичното де:1о за убиената ранета или (Јутена дивина и 
ГЈР ципиктл МПЛЛ1ШПМ. к"""11 И чч V̂ т̂ ^̂ ^̂ ТАчц Ј-цачт,Ј!. \ГННП'ТвНИ 
ччи ич^^рни ол перната дивина ќе се пре-
смета овој ценовник и тоа: 

1) Елен — — — - — — 
2) Тетто еленско до една год. стаоост 

женско — — — — — — оцр^,-цг) Г1(5 РПМГ' тот. СТ̂ ООГТ 
-Г- — — — — 

Кошута — — — — — 
!ИСлиа ' — — — — — — 

Г^чпчц — — — — — — 
7) Млечно срнче женско до една год. 

стапост 
8) /Мгл^иио сркче машко до една год. 

старост — — — — -
П) Пипа коча — — — — — 

10) ТТиц ?апрц — — — — — 
И ) "ало женско (апе по елчН гол. старост 5.000 дин. 
12) Мала машко јаре до една год. 

стапост — — — — — 
Ц ) МРЧОК ИЛИ мечка — — — 
14) Мело мецр женско или машко до 

елна голини стипост — — — 
15) Пипа свииЈа женска или матка — 
16) Диво свин,че ч-л'"ко или женско до 

епна гол. старост — — 
Злек женски мм. — — — 

18) Зд^к ма"'КИ — — — — 
?/чгца златица, белица или видран — 

20^ Ласица - - - „ „ . „ 
21V Гппрма лпопла — - — — 

Но ппоила . - - - „ 
2Д) Т^тпеб голем машки или женски — 
2Д) т^тпрб мал машки или женски — 
25) ^ччанка — — — — — 
26) Фазан — — — — — — 
2"?) Л"1птчпка - — - - -
2Ѕ) Епебина каменаока или полска — 
29) Див голуб, прдавец, препелица и 

голица — — — — — 
30) Шллтси - - - - - -
31) Дина патка — — — — — 
32) Дива гуска — — — — -
33) С.ите останати баоски птици — — 
34) Птици пејачки од сите сооти — — 

За секое уништено јајце од пеоната дивина и птици 
п?ачи се плаќа исто Иако и па е уништен дивечот односно 
птица прдчмна п^ема гОпниот ценовник. 

За уништеното гн^злп ч а горе набројаната перната ди-
вина без јајца се плаќа 1000. 

и Д?'о е \'биената дивеч распадната така да н^ мо^е 
да се утводи спо.лот, се плаќа највисока оштета предвидена 
за таа врста дивеч. 

I I I . Ова решение влрггпа во сила, од објавувањето му 
во " С ^ ж б о " весник на НРМ". 

Бр. 1889, 28 X 1949 ѓон. Скопје 
Министер за шумарство 

В. ѓоргов с. р. 

25? 
Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Замонот за лов на На-

родна Република Македонија го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД 

РЕПУБЛИКАНСКА ЗНАЧЕНИЕ, НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 
Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

I. На територијата на НР Македонија одредувам за др-
жавно ловиште од републиканско значение, долу ограничеа 

ната територија со површина од 10423 ха. 

20.000 дин. 

15.000 дин. 

10 ало иии. 
ООО ^ин, 

10 ооо лин. 
8.000 дин. 

- - - - 6 000 дин. 

л поп лин 
10 ооо лин. 
7 ООО лин. 

3 ооо лин. 
30.000 дин. 

20 ооо л ИН , 
10.000 дин, 

7 пол лин. 
1.ооо лин. 

бол лин. 
ЈЛЛО Т.ИН. 
ј ООО ЈТИН. 
2 ооо лин. 
1 ооо пин. 
4000 лин. 
2 пол лин. 
1.0^ лин, 

7М дин. 
6Л0 лин. 
500 дин. 

150 лин. 
200 лин. 
300 лин. 
400 лин. 
2П0 дин 

1.000 дин. 



ЌкЅпје, 26 X I I Ш д год. - Год. V 6ЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 27 Стр. 205 

Името на ловиштето е "Беласица" кое се граничи: 
СЕВЕР: Од држ. глиница према Бугарија на патот помеѓу 

Конаоене и Гобпане низ гело Конлпене по патот за 
Дпажево. Смолаое. /Мокриево, Колешино, Габрево, 
Банско до село Свидовица. 

ЗАПАД: Од село Сви новица по планинската стача поену 
место зв. "Кукла" кота 823 на горе по истава стаза 
До место зв. "Јумрука'а" непо д кота 8^1. 

ЈУГ: Од место зв. "ЈумоукаЈа" испоп кота 861 продолжу-
ва по пешачката стгаза до нејзиниот состав со 
та Крилни. Одовпе по јужната илина ич "'ум. појас 
преку Дејус — Гедичес. го пресекува стратегискиот 
пат кој води на височината на Беласица, и ичлегнеа 
до дож. граница ппема Гоција по место зв. " Ч ^ ч д — 

Чевнетепе", одовде по државната таница ппе^а Г"нч'а до 
тромеѓата помеѓу Грцир, Бугарина и Југославија. 

ИСТОК: пп н а Бугарија до патот по-
меѓу Конорвне и Габоени. 
И. Ловиштето ЌА ГО управува и грчководи Шумското 

узгојно стопанство "Беласица" — Струмица. 
I I I . Ова решение влегува во с и т од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на НР Македонија". 
Бр. 2191, 9 XI I 1949 година. Скопје. 

Министер, 
В. Ѓоргов с. р. 

Воз основа на член 4, 24 и 25 од Законот за лов на 
Народна Република Македонија, го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА О П О Р П У В А Н ^ Р П О Б А В Н О Л О П Ш Н Т Р о ц 

РЕПУБЛИКАНА О ЗНАЧГНМР н \ ТЕРИТОРИЈАТА НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

I. На територи ја на НР МакелониЈа одпедувам за др-
жавно ловиште о л пет/Лчиканскп г,оачоцие, долу ограничена-
та теритопцја го повтпина од 12 740 ха. 

Името на ловиштето е ..Стогово" кое се гпаничи: 
ИСТОК: Од кота 2084 на планината Бистоа по гребенот јужно 

ДОВаѓа ОТ? нччлПпт цд пК"о Л О П У Ж " Ч " ццчолччо ПО 
истата опи до незиниот состав — Кичево Дебар. ко-
та 792. Оп овде л^вопно по Иванчишка пена по нези-
ниот илвоо а одовпе по патчето за м^то зв. Т—П-
детиипа" на границата меѓу Охридска и Кичевска 
околиќ. — 

ЈУГ: Од ПЛТЧРТО кое е во ппополжрние на Имич"чтмта 
рока л кое ичллгл на адммн. гпанича м^ѓу Охоипска 
И Каевска ПКОтоЈа опи запални ВЛ Правон на ' 'л г тО 
зв. "Ч"ка. Мипосттанпа. Фуока". до ТГОГГОНОМРТЈЦП 99ЛО, 
ВО ГООП..ХЕ граници се граничи со држ. ловиште „Ка-
раорман".— 

ЗАПАД: Од тпигоиометао 2242 оди на сечео ПО главниот гое 
БВН НИ ОГОГОВО ПОЕ^У КОта 1926 ДО ТПИГО"ОМЕТАО 
2219. Ои ОВТЈЃ поекк кота 1715 по главниот сот на 
место зв. "Маруша" западно од с. Могапче повку 
кота Ш 4 с е спуштат до уливот на Мала река во Ра-
дика. 

СЕВЕР: Од уЛивот на Мала река во Радика узводно оди по 
истата века Гооска река. Водовине до нежната лег-
на порока Ро^Луоа. Од о п е ппеку место зв. ..^ор-
бупа" мота 1725 по плана лими?а на кота 1832 до 
кота 2084 т. е. до почетната точка 
П. ,ЈТпвчттРтП ме Т-П гппчтгоа и ки^пдоДИ ШУМСКО-
ТО СТОПАНСТВО " Т Е М П О " 1 /ЧИРВО. 
I I I . петтине влегува во гила о а ПРНОТ на об?а-

вуваН,РТО во "Службен весник на Народна Република Мпке-
д они Ја". 
Бр. 2192 9 ХП 1949 година Скопје. М и л и н о : 

В. Горгов 

2 3 4 

Воз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на НР 
Македонија го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПОРДУКДН,К ПОМ/АПНО .ППВМ'Птр СН1 Ј10^дпно 
ЗНАЧЕЊЕ НА ТЕРИТГкПМ"АТА на ОБЛАСНИОТ НАРОДЕН 

ОЛКОР - БИТОЛА 
I. На територи1ата на Обласниот народен одбор — Би-

тола, одредувам за државно ловиште од локално значени? 
долу ограничената површина од 16.380 х а , - , 

За име на ловиштето се одредува „Порече" со след-
и м е граници: 

ИСТОК: Оч Ново Орцо ЈУЖНО ДО кота 491 на Велика река до 
Боод, до уливот на река Соленииа во Велика река, 
одавде по Солзица до незиниот извоо. Од овде на 

1701 ..Л-ТО ЧЧ „МУСИН"". 
ЈУГ: Оч тпигонометао 1791 место ^в. ,.Мусица" поену 

"р,ѓ,.,о,,^ Чош..а" ш/пта 1780. 1779 мегТо зв. мК'умур-
Н"иа" и до кота 1592 место зв. „Блато".— 

ЗАПАД: Оп кота 1^92 мтто чв. „Блато" п^еку кота 1261 по 
главниот сот се спушта до река Треска кота 589, 
пп^чопу^ва до главниот сот. меѓу с^^та Ореховец 
и Резанци, излегува на кота 1^80. 1592, место зв. 
„Дотечен вох" тпигочомРтап 1874 место зв. ..Коњар-
ник", поену кота 1773, 1917 т^игонометар 1808, про-

по место зв, „Белезник пл". до "Слово Л. на 
каптата. 

СЕВЕР: Од слово Л. на квотата место зв. „Белезник пл." се 
вл пптоатп пч ТОНО ТНМЧУс! ГКЧ/Ч и НИЗВОДНО 

по ова. по река Треска те до почетната точка кај 
Ново С,ето. 
П. Ловиштето ќе го управува и раководи Обласниот 

набоден ппѓг,п — Ритова тч^чпг посебна управа на ловиштето 
ко?а ќе (^опмиоа на теренот. 

I I I Ова потчАТЈие вирова во сита од денот на обја-
вувањ-ето во ..гт.чм1/брЧ врсник на НР Македонија".— 
Бр. 2193 2 XII 1949 година, Скопје. Министер: 

В. ѓоргов с. р. 

осмова ма чл. 4. 24 и 25 од Законот за лов на На-
родна Република Макепон"?а. го понесувам следното 

р С Ш С и М С 

ч л п п м / А П И О 
Р Е П У Б Л И Н Д И С К О о н л и г г т д п и д Т Е Р И Т О Р И Ј А Т А Н А 

Н Р М А К Е П О Н И 1 А 
I . На тепитоом'ата на И Р Македонија олподувлм за 

побавно ловиште од пепубшч/ан^ко ^"ачечие, долу ограни-
чената тАпчгоомЅа со п о и т н и н е о " 17 010 \ а . " 

И"етл на ловиштето е „Часлав Рангеловски" кое се 
^паиичн: 

И С Т О К : у о т Ч „ Ж и т н и " ппеку кота 1743 
„.АСТО зи. " Ж и т и н " по главниот епт УТГМЧЛГ кота 

ПП пчг^о" ,РалоимттРикоц на 
м ^ н " . ^ ч п а н и и а . т п " г 0 " 0 м е т ѕ п 2^79 по П о п о л н б о ^ о 
кота 990П лп 0900 Милана ОУТТД. к о т а 9ЛОЦ ме-
Сто чп. . Пппта" по па ' и о тп ичнап блиича на тпигоио-
метан 2179 на у о т а 18^2 м в ^ - о чр. , .Стапеп". Д о 
п/чт Г" ,.ЛТЛ ЛОПО Т,П 1/ПТ1 1Ѕ49 МРГТО ЗВ. , .Ста,пен - . ,По. 
вмчгтотп (/оп!та граничи од исток со ловиштето „Со 
детска г л а в а " . — 

ЈУГ: О" "Л-Л 10^0 иелтп „ Г ^ л в п " мм-ѕ̂ ОПНО ПО ПО-
ЂАП^ШАТЦ место 'П. " П ^ ^ Н К а " ПОП Село ГОР 
на Белица ппеку кота 5^0 низ река Белешница до 
невиниот улив во рема Треска. — 

. ЗАПАД: Од улирот на река Белешкине "о река Треска пре-
уг,г м ^ л чв. ,. Ани ден" кота 1185, 1284 место зв. 
"Дробипи" по поава линија источно од село Т^жењо 
се спутптат на кота 860 на понаонииата река Оча од 
уг--г^ рео кчтплио поет/ кота В90. 589, 
500 по река Оча до нејзиниот улив вб Ј)ека Треска, од 

' о " 4 ? ничвгитоо по пека ТоесКа ло кота 378.—-
СЕВЕР: Од кота 376 н" нека Треска се качува по права ли-

н-ма но нота Р^о "о гтд-^ата плополж^ва по-ку ме-
сто 'в. Тропско кота 1407 до почетната кота 

1АОТ мост О чв. , .Жечтеи" .— 
П. Ловиштето ќе го Vпп^нVва и раководи Министер-

ството Р ' пмгидпгтоп на Н Р МаКепОНИ1'а. 
I I I Оча п о т о ч н о вчргурѕ пп сила од печОх на 0б ја -

р1гили.о-п по Г ч м г Л о н росник "а н р Македони '"" 
Бр. 2194 9 ХП 1949 година, Скопје. Министер: 

В. ѓоргов с. р. 

Воз основа на чл. 4. 24 и 25 од Законот за лов на На-
родна Република Макелонија го донесувам следното 

р с т с и м р 

4 4 О П ^ р п V п л ^ 4 , р . Д Р Ж А В Н О Л О В И Ш Т Е О Д р р г ^ с п ц . 
К А Н С К О З Н А Ч р и , Ј р Т Г О М Т П О М 1 А Т 4 Н А Н А Р О Д Н А -

Р Е П У Б Л И К А МА КЕЈТ О Н И , ! А 
I. На теоитооиЈата на НР МакепониЈа одредувам за др-

жавно ловиште од републикански ^течение, долу ограниче-
ната територија со површина од 24.910 ха. — 



Бр. 27 - Стр. СОв СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Скопје, 16 XI I 1949 год. - \ ољ V 

Името на ловиштето е "Кајмакчалан" кое се граничи: 
ИСТОК: Од место зв. "Зелка" тригонометар 1425 по водо-

делот преку кота 1272, 1371, 1543, место зв. "Три. 
бор", Перун, Балтова Чука, триг. 1807, „Железна 
Врата" до караула Козјак триг. 1814.— 

ЈУГ: Од караула Козјак тРигонометар 1814 по државна гра-
ница помеѓу Југославија и Грција преку место зв. 
,.Шипково" кот" 1413. јужно оп село Скочивир. 

ЗАПАД: Од место зв. "Шипково" право на кота 1443 преку 
кота 1106 на патот Скочивир-Петовно испод улцвот 
на река Конска. -

СЕВЕР: Од овде по патот за Бурница до кривината испод 
место зв. "Чукари" над истиот пат од овде по пла-
нинската стаза преку кота 1136 'Право на три-
гонометар 1151 место зв. "Врх" Од овде под Кара-
џов дол, до составот од патот Змејица и Царева 
полјана. Од овде по истиот пат до место зв. "Ца-
рева полјана".— 

ЗАПАД: Од Царева полјана преку Уринска река на кота 391 
на река Ковачине. Од овде преку Батинова чука, ме-

сто зв. на кота 1268 на стратог. пат Попродечки брег, 
село Бешиште на кота 980, од кота 980 преку кота 
1114 место за. „Печени Блок", кота 1266 по патот 
преку место зв. "Елци", до над кота 875. Од овде 
право на кота преку кота 951 на полезната точка 
место зв. "Зелка" тРигонометар 1425.— 

П. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумското 
узгојно стопанство "Ниџе" Битола. 

I I I . Ова решение влегува во сила од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на НР Македонија".— 

Бр. 2195 9 XI I 1949 година, Скопје 
Министер: 

В. ѓоргов с. р. 

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на 
Народна Република Македонија, го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИ-
КАНСКО ЗНАЧЕН И Е. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I. На територијата на НР Македонија одредувам за 

државно ловиште од републиканско значение, долу ограни-
чената територија: 

Името на ловиштето ќе биде по името на месноста 
"Доеново" со површина 13:500 ха која се граничи од: 
ИСТОК: Под село Бачиште по Бачишка река до нејзиниот 

состав го Бела вола. Од овде по права линија до 
кота 915 изнад с. Раштани, плачејќи, еден КОУГ , околу 
истото село, излегува на ОсоЈската рр^а оди по кеја 
еден км. низводно и одовде по кота 820 излегува на 
Голема река пои кота 627.— 

ЈУГ: Од кота 627 узводно по Голема река до уливот на 
р^ка Студенине во Голема река.— 

ЗАПАД: Од уливот на река СтУДенииа во Голема река, по 
главниот срт севеоно од с. Лисичани излегува на кота 
1719 преку тРигонометао 2102, ко-га 2020 место зв. 
"Три гроба", " Ч У К Н И тапаница", "Сандак Таш" до 
тоигонометао 1983— 

СЕВЕР: Од тригонометао 1983 преку кога 1746 поену "Ме-
чката Дупка" слегува во Баничка река и по оваа 
низводно до над с. Белчиште, околу кое прави елен 
луг од јужна страна на селото и излегува на почет-
нава точка под с. Бачиште.— 

И. Ловиштето ќ" се управува и раководи од Шумското 
узгојно стопанство "Темпо" — Кичево. 

I I I . Ова решение влегува РО сила од денот на обаву-
вањето во "Службен весник на Народна Република Македо-
нија".— 

Бр. 2196 9 XI I 1949 год., Скопје Министер: 
В. Ѓоргов с. р. 

Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на 
Народна Република Македонија, го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИ-
КАНСКО ЗНАЧЕНИНЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I. На територијата на НР Македонија одредувам за 

државно ловиште од републиканско зиачение, долу ограни-
чената територија со површина од 13.750 ха.— 

Името на ловиштето е „Солунска Г лава" која се гра-
ничи: 
ИСТОК: Од кота 1358 по изразитиот срт оди на кота 1872 

место зв. "Десиловец" продолжувајќи западно од 
ова кота се спулЈТа по сртот во нека Бабуна низво-
дно по оваја река оди до кота 580 при уливот на 
"Слатински Дол". По река Бабуна продолжуват 
по жел. линија до главниот тунел над село Богомила. 
Од овде источно оди преку кота 711 и излегува до 
патчето кое води од Богомила за Мокрени. 
По ова патче излегува по ридот на место зв. "Ве-
лика Чука" се спуштат по патчето до реката над 
село Мокрени и при нивниот состав го напуштат 
патчето и излегуваат на кота 810 а од ова на кота 
1383 место зв. "Соколец".— 

ЈУГ: Од кота 1383 место зв. "Соколец" се спуштат по 
сптот на средината измеѓу с. Гостиражни и место зв. 
"Ополиште" од овде држејќи ја долната ивица на 
шум. појас околу с. Гостиражне, Стровија доваѓа до 
главниот срт до место зв. "Зелениште".— 

ЗАПАД: Од место зв. "Зеленнште" ЈУЖНО ОД Стровија по 
сртот оди поену кота 1629, 1843. тоигонометар 2059 
место зв. "Кутров Камен" кота 1842 место зв. "Ста-
рец" преку тригонометао 2179 по стазата под место 
зв. "Белина" преку место зв. "Поота" кота 2^29, 
место чч. Марина Руна" на кота 2300 место зв. "По-
лово Брдо". 

С Е В Е Р : Од ко-Л\ 2300 место зв. "Полово Брдо" Лпеку место 
зв. " С О Л У Н С К О Поле" на тригонометао 2540 "Солун-
ска Глава" продолжува по стазата према место зв. 
Тоњбе Бегово" кот^ј 2120 а од попе по страната на 
рипот, се спушта преку кота 1358 те на почетната 
точка.— 

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Министер-
: ството за шумарство на НР Македонка.— 

I I I . Ова решение влегува во гила од денот на објаву-
вањето во "Службен верник на НР Македонија".— , 

Бр. 2197 9 XI I 1949 год., Скоп.је Министер: 
В. Ѓоргов с. р. 

2 5 0 

Воз основа на чл. 4,24 и 25 од Законот за лов на На-
родна Република Македонија го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
З А ОЦРРПУИАШР. ПРЖАЛНп Л О В И Ш Т Е О Д Р Р П У К П И -

С К О З Н А Ч Е Н ^ НА Т Р Р И Т П П М 1 Д Т Д НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. На теоиторијата на НР Македонија одредувам за 
пожар.но ловиште оа оепVб титански '"^нечие, долу ограни-
чената т^оитопиЈл. го површина оп 40.140 ха. 

Името на ловиштето е „Кожух" ко" се граничи: 
ИСТОК: Ол државна граница помеѓу ФНРЈ и Грција место 

зв. ,.Белези" по гранатата со ловиштето Висока Чука 
а поену 2068, 18^8 мр^то зв -Алчак, Уреа" трите 
нометар 1727, кота 1330, 1213, 1097, 963 до 709. 

С Е В Е Р : I Од кота 709 низводно по река испод Змијарица 
на кота 270 пои составот на реката со Копринка река 
и Арамиски Дол, продолжува западно до составот на 
пешачките патишта до на а место зв. „Летново". 

З А П А Д : I Од составот на пешачките стази изнаи место зе. 
„Лешево" по стазата преку кота 474, трИгонометар 834 
кота 892, 781 одовде, низводно по река Бочевник до 
незиниот улив во Дошница. Одовде узводно по ре-
ката излегува на кота 904 и место зв. ..Вишани" изнад 
Бела воца до место за „Голема Ката" 1262 тригономе-
тар 1257 а одовде по стазата на место зв. „Пвостец" 
слегува до составот на реките Дибошница и Којкован 
ка рака. 

С Е В Е Р : И Од составот на реките Којкованка и Дибошница 
преку кота 1152, 1103, тригонометар 1101 одовде по 
стазата до Бошева река, од Бошева река узводно пре-
ку кота 604, со еден заокрет истото од с. Конопиште 
на кота 664, од кота 664 по стратегискиот пат до ме-
сто зв. „Лисец". Од место зв. „Лисец" прави заокрет 
јужно одМрежичко по реката до Дафков камен, одов-
де узводно по реката до составот на реките од место 
зв. „Сеглотко". Од место зв. „Сеглотко" по патчето 
преку место зв. „Патна Траша" на кота 1243 место зв 
„Куна" преку кота 1569 до вододелот кон Рожден 
Витолиште место ѕв. 26 „Гуров Камен". 
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ЗАПАД: Од "Гуров Камен", по административната граница 
меѓу Прилеп и Кавадарци, преку кота 1543, Трибор, 

. Пеоун, кота 1704 триг. 1807, до караула „Козјак триг. 
1814. 

ЈУГ: Од караула Козјак триг. 1814 оди по држ. граница по-
меѓу држ. ФНРЈ и Грчка до полазната точка место зв. 
„Белези". 
II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумско уз-

гојно стопанство „Кожух" Демир Капија". 
III. Ова решение влегува во сила од денот на обја-

вувањето еп „Службен весник на НР Македонија". 
Бр. 2198 Министер 

9 XI I 1949 година В. ѓоргов с. р. 
Скопје 

260 
Врз основа на чл 4, 24 и 25 од Законот на Народна Ре-

публика Македонија г одонесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ Л РЖ АВИО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИ-

К А Н А ^ ЗНАЧЕНИЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР. 
МАКЕДОНИЈА 

I. На територијата на НР Македонија одредувам за др-
жавно ловиште, од републиканец значение, долу ограниче-
ната територија со површина од 25.606 ха. 

Името на ловиштето е „Джами Теле" кое се граничи: 
ЗАПАД: Ол МРСТО АВ. „Грамаден" триг. 1421 по СПТРТ на ко^ 

та 1371. Одовде на устието на реката Железен Десеои 
по оваа река до составот на Нивичанската века. Низ 
волно до левата притока под место зв. „Каџатоле". 

ЈУГ: Узводно по левата притока на Струмичката река триг. 
731 место зв. „Кома-Коран'.' одавде по гребенот се 
спуштат лоч кривината на Нивичанската река, од 
де узводно по Нивичанската река, пр^ку кота 678 
узводно преку кота 1026 на место зв. "Кукавица" 
триг. 1228, од триг. 1228 на патот Суви Лаки Стру-
мица по истиот коч С.трумица до кота 580 од овде 
поеку^ќота 811, 814. 829. 907 до кота 1436. 

ИСТОК: Од кота 1136 права линија на кота 1489 место зв. 
,.КаоматлчЈа" од овде на извопот на реката Буков 
кр^к низводно по наја до нејзиното вливање во Пи-
ринска река. 

СЕВЕР: Од уливот на рената Буков Крак, во Пиринска река, 
узводно до најгорната лева притока поп кота 1205, 
одовде по патот за место зв., Поленица" до пре-

секот на патчето кое оди по Поленичка века, од ов-
де право на патот оп Берово за С У В И Лаки место 
„Мудовец" триг. 1350 место зв. „Петлеч" триг. 1356 
поп мтто зв. ..Камрн"па" по^ку кота 1255 по патот 
кој води до реката Шиооки Дол, а оповле по ЈУГО-

источната граница од држ. ловиште "Плачковица", 
триг. 1421 место зв. „Грамад" како почетна точка. 

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумско уз-
гојно стопанство „Малешево" — Берово. 

III. Ова решение влегува во сила од денот на објаву 
нањето во „Службен весник на НР Македонија". 

Бр. 2199 Министер 
9.ХП 1949 година I В. Горгов, с. Р. 

Скопје 

2 6 1 

Врз основа на чл. 4,24 и 25 од Законот за лов на Наро-
дна Република Македонија го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД РЕПУЅЛИ-
КАНСКОТО ЗНАЧЕНИЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. На територијата на Народна Република Македонија 

одредувам за државно ловиште од републиканец зчачение, 
долу ограничената територија со површина од 11.730 ха. 

Името на ловиштето е „Караорман" кое се граничи: 
ИСТОК: Од место зв. „Пресек" на административната грани-

ца меѓу Кичевската и Охридска околија по држ. пат 
кон Охрид преку) кота 941, 850 и низводно по реката 
Сатеска до Ново село кота 772. 

ЈУГ: Од кота 772 по реката Кучун на кота 1600. 
ЗАПАД: Од кота 1600 по главен гребен на „Караорман" пре-

ку кота 1765, триг. 2076 кота 2121 до триг. 2242, од-

носно до тромеѓата меѓу Охридска, Струшка и Де-
барска околија. 

СЕВЕР: Од триг. 2242 по административната граница меѓу 
Охридска и Дебарска околија, до тром. помеѓу две 
те први и Кичевска околија од овде по админ. гра-
ница меѓу Кичево и Охрид место зв. „Фурка" „Ми-
рославица", Чука, Смрдешница, кота 1288 место зв. 
„Пресек" на админ. граница меѓу Охрид и Кичево. 

II. Ловиштето ќе го управува и раководи Министерство-
то за шумарство на НР Македонија. 

III. Ова решение влегува со сила од денот на објавува-
њето во „Службен весник на Народна република Македо-
нија". 

Бр. 2200 Министер 
: 9 XII 1949 година В. Горгов, с- Р. 

Скопје 
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Врз основа на чл. 4,24 и 25 од Законот за лов на Наро-
дна Република Македонија го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА О П РЕДУВАЊЕ ЛРЖАВНП ЛОВИШТЕ ОД РЕПУБЛИ-

КАНСКА ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НР МА-
КЕДОНИЈА 

I. На територијата на НР Македонија одредувам за др-
жавно ловиште од републиканец чнзчение, долу ограниче-
на?^ т^питорша со површина од 22 193 ха. 

Името на ловиштето е ,.Висока Чука" кое се граничи: 
ИСТОК: Од д"н/авиата гранит помеѓу ФНРЈ и Грција над 

кота 877 а нап место Агридунче по стратегическиот 
пат кон село Коњско преку кота 694, од овде е пре-
секла Коњската река и по незината лева притока 
Речика узводно оди до изворот на нејзината лева 
поитока. Од овде преку кота 955. 746 се спуштат по 
долчето до серменскиот пат за Коњско. Од ОВДА ПО 
истиот пат го заобиколува село Серменин од запад 
и ич пргова на Јужната кпивина на некогашната тес-
нолинејка. по теснолинејката оди до Шинибил Трло, 
а од овде влегува во Брњевска река и узводно до 
нејзиниот завој кој го прави од северо запач кон 
југоисток пр жу место зв. „Венковци" кота 628.551 
се спушта по десната притока на Стара река, по Ста-
ра г^ка низводно до невината лева притока до место 
зв. "Прибилци рид" узводно на кота 457 од овде се 
спуштат право шжи Катица очи узводно по н^а 
до место зв. "Пилево" Г о в е д а т а поену кота 608 
по сотот се спушта на река Вардар 200 м. западно 
ол кота 75. 

СЕВЕР: Узводно по Ваодао 200 м. севепно од кота 75 оди 
ло го немиот -твој на Ваодар кота 79. 

ИСТОК: I I Од кота 79 Ц? Вардар оди узводно по В о д е н -
ска река до невиниот состав со река; утвица од 
овде по главниот срт преку кота 530 излегува на ко-
та 1032. 

СЕВЕР: I I Од кота 1032 по вододелниот срт преку кота 1029, 
953 по патчето до кота 1109. 

ЗАПАД: Од кота 1309 преку место зв. „Миноина" по патчето 
кое води на кота 814 источно од село Кошарка се 
спуштат во безимената река над кота 210 по која 
низводно до мозиното вливање во Вардар ПРД крта 

201, Р д кота 201 низводно по Вардар до уливот на 
десната притока на Вардар река Јаворика, узвод-
но по оваа река право на кота 662 од ова по водо-
делниот ерт оди на 700 м. продолжаваа на кота 940 
преку кота 963, 1097 оди по патчето кое води кон 
кота 1213 прави елен завој по главниот сот и изле-
гува на кота 1230 мггто зв. г ^идорлик" до триг. 
1727 место зв. „Флора". Од место зв. „Флора" пре-
ку Уреа, Алчак, кота 1848, 2068 и излегува на држа-

вната граница со Грција при место зв. „Белези". 
ЈУГ: Од место зв. „Белези" на држ. граница према Грција, 

по дпж. граница до почетната точка. 
П. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумско уз-

гојно стопанство „Кожух" Демир Капија. 
Ш. Ова решение влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на НР Македонија. 

Бр. 2201 МИНИСТЕР 
9 XII 1949 година В. Горгов, с. р. 

Скопје 
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Врв основа на чл. 4, 14 и 15 од Законот ѕјќ лов на На-
родн.а Република Македонија го донесувам следното 

. ј РЕШЕНИЕ 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД 
РЕПУБЛИКАНА О ЗНАЧЕНИЕ. НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

1. На територијата на НР Македонија одреду ВАМ за др-
жавно ловиште од републиканец знаменце, долу ограничеа 
ната територија со површина од 10.580 ха. 

Името на ловиштето е "Пелистер" кое се граничи: 
ИСТОК: Од триг. 2330 на држ. граница помеѓу ФНРЈ и 1р-

ција по гребенот преку кота 2196, 2050 и место зв. 
"Баба4' триг. 2351 место зв. "Муза" кота 2193 До 
кота 2421. Од кота 2421 продолжува по овој гребен 
и одовде се граничи со нац. парк. "Пелистер" продол 
)КУва поену кота 2415 на Висока Чука, кота 2182 на 
Мала Чука, кота 2015, место зв. "Кодра" до триг. 
2010 место зв. "Вртешка" до траг. 2010 ловиштето 
граничи со национал, парк "Пелистер" од исток. 

СЕВЕР: Од трнг. 2010 место зв. "Вртешка" преку Маркова 
Кула, кота 1422 по гребенот се спушта по средината 
на шум. стаза помеѓу место зв. "Тумби" и "Дива ко 
била". До оваа точка-ловиштето се граничи со нац. 
парк Пернстер од север. 

ЗАПАД: Од средината на патот помеѓу "Тумба" и "Дива Ко-
била" по тој правец продолжува на приближно па-
ралелно со држ. пат за Асамати, л изнад селото Под-
мочани, Грнчари, Рајци, Курбино, кота 1220 изнад 
Сливница кота 1323 по долната ивица на шумата до 
составот на левата и десната притока на река Тара 
испад кота 1400 од овој состав на реките по пешачка-
та стаза из:(ан село Хрвати према село Штрбово, по 
долната ивица изнад с. Штрбово излегува на стаза 
која води за Љубојно. Од овде по 
стадата на гребенот на кота 1597 пре-
ку место зв. "Ардон" по долната ивица на 
шумата над манастирот св. Архангел, се спуштат по 
Војчинската река, од овде проиаѓа источно од мана- ј 
стирот Св. Петка источно и над манастирот оди узвод 
но по Волтанска река до нејзиниот извор на средината 
помеѓу триг. 2130 место зв. "Пуце" и место зв. "Бал-
та" излегуват на дРж- граница помеѓу ФНРЈ и Гр-
ција. 

ЈУГ: Од средината на место зв. "Пуци" и "Болтен" оди по 
држ. граница преку кота 2130 на триг. 2330 т. е. на 
почетната точка. 
II. Ловиштето ќе го управува и раководи Шумското 

стопанство "Ниџе" - Битола. 
I I I . Ова решение влегува во сили од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на НР Македонија". 
Бр. 2202, 9-ХП-1949 година, Скопје. 

Министер, 
(В. Горгов) 

264 
Врз основа на чл. 4, 24 и 25 од Законот за лов на На-

родна Република Македонија го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДРЖАВНО ЛОВИШТЕ ОД ЛОКАЛНО 
ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОБЛАСНИОТ НАРОДЕН 

ОДБОР - ШТИП 

1. На територијата на Обласниот народен одбор - -
Штип одредувам за државно ловиште од локално значение, 
долу ограничената територија со површина од 40440 ха. 

Името на ловиштето е "Плачковица" кое се граничи: 
ЈУГ: Од кота 740 по река Туртел узводно два и пол км. 

до составот на десната притока од истата река, од 
тука косо по страната на кота 1271, од тука на кота 
1110 с. Вртешка, на кота 840, по река Курудере, до 
составот со Косбунарската река, одовде на кота 1020, 
од кота1020 над Алилбаси го пресечува главниот срг 
се качува по патчето на горе, до шуплината на гре-
бенот, од тука на кота 658 на Ореовачката река. 0 -
довде на место зв. "Изведени" триронометар 1332, од 
тригонометар 1332 на тригонометар 1025 место зв. 

"Келаузе" од тригонометар 1025 по права линија на 

кота 694 по сртот на место ве. "Оскране" на река 
Качикајаси, Одовде узводно по река Кпчикајаси на 
кота 658 на нејзината лева притока, узводно на ко-
та 742 под местото зв. "Караманчаир" на тригономе-
тар 1421 а одовде по сртот на "Стари Гавран" до 
ре!)1 Широки Дол. 

ИСТОК: По река Широки Дол узводно на тригономтеар 1338 
место зв. "Громадна" од тригонометар 1338 по река 
1^члугерица. Малешка до село Лаки. 

ЗАПАД: Од долната ивица на шум. појас, над село Нерамни 
постазата на кота 857 преку место зв. "Честита роди-
на" кота 1181, 1010 до почетната кота т. е. 740 на 
Нека Туртел. 

СЕВЕР? Од село Лаки дх) Малешката Река низводно до ле-
вата пресека кај место зв. "Рамно Брдо" кота 891 
по оваа пресека узводно до пресекот со патот од 
Блатец. По овој пат за Блатец преку место зв. "Ст-
рика" на кота 509 одовде по долната ивица од шум. 
појас а над селата Зрновци, Мородвије, Видовити-
ШТе и Теранци. 
II. Ловиштето ќе го управува и раководи Обласниот 

народен одбод — Штип. 
I I I . Ова решение влегува во СИЈ̂ц од денот на обја-

вувањето во "Службен весник на НР Македонија". 
БД 2203, 9-ХП-1949 година, Скопје. 

Министер. 
, (В. Горгов) 

255 
На основание чл. 24 т. 2 од Законот за избор на одбор-

ници на народните одбори, земајќи го предвид предлогот на 
Обласниот одбор на Битолска област Бр. 2202 од 15 XI 1949 
година, Изборната комисија на НР Македонија го донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОМЕНА НА ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ВО СОСТАВ 
НА ОБЛАСНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА БИТОЛСКА 

ОБЛАСТ 

Се разрешават од должноста: 
1) Како член на Обласната изборна комисија за Битол-

ска област Владо Сотировски; 
2) Како член на Обласната изборна комисија за Битол-

ска област Суљо Муратовски; 
3) Како заменик член на Обласната изборна комисија за 

Битолска област Тоде Наумовски; 
4) Како заменик член на Обласната изборна комисија за 

Битолска област Димко Поп Димитров и 
5) Како заменик член на Обласната изборна комисија за 

Битолска област Вера Оровчанец. 
На нивните места се поставуват: 

1) За член на Обласната изборна комисија за Битолска об-
ласт Ефто Манговски, службеник при Поверенството на вна-
трешните работи при Обласниот народен одбор во Битола; 

2) За член на Обиената изборна комисија за Битолска 
област Љубе Стојановски, пом. правен референт при истиот 
одбор; 

3) За заменик член на Обласната изборна комисија за 
Битолска област Захарија Господинов, просветни инструктор 
пои Повеоенството за просвета при Обласниот народен од-
бор во Битола; 

4) За заменик член на Обласната изборна комисија за 
Битолска област Илија Илиевски" начелник на Поверенството 
за локални инпустрија и занаетчиство при Обласниот народен 
одбор во Битола; и 

5) За заменик член на Обласната изборна комисија за 
Битолска област Цане Котески, службеник во Персоналната 
управа ппи Обласниот народен одбор во Битола. 

Бр. 246/49 - Скопје, 23 ноември 1949 год. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

ЗА СЕКРЕТАР ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Ошман Мифтари, с. р. Панта Марина, с. р. 

266 
Врз основа чл. 24 од Законот за избор на одборници за 

народните одбори, Изборната комисија на НР Македонија, 
врз основа предлогот на Обласниот одбор з^ Скопска област, 
го донесе следното 



Скопје, 26 XI I 1949 год. „ Год. у Вр. V - Стр. 209 

РЕШЕНИЕ 
З Л ^ Л Т Г ^ Л И ^ " ^ " Ѕ А М Е Н И Н И ВО С О С Т А В О Т 

НА И З Б О Р Н А ^ КОМИСИЈА ЗА СКОПСКА ОБЛАСТ 
Сл пачгмччувдт од. попроста: 
1) Ка^о г^кпАтап на Изборната комисија за Скопска об-

ласт СЧРТПЧЛП Попоски? 
2) кико1 член на Изборната комисија за Скопска област 

Милаим Рецепи; % 
3) како член на Изборната комисија за Скопска област 

Нане Иаогоски и 
4) како заменик член на Изборната комисија за Скопска 

област Павле Спировски. 
Ич нивното место го поставуваа 
1) за се^петдо на Избопната комисија за Скопска област 

Александар Јовановски, начелник на организационо-инструк-
торско оделение при Обласниот народен одбор; 

2) за член на Изборната к о м и н а за Скопска област Па-
вле Спировски, пом. секретар на Обласниот народен одбор; 

3) за член на избооната комисија за Скопска област Ми-
лан Марковски, инструктор при Обласниот народен одбоо и 

4) за заменик член на Изборната комисија за Скопска 
област Г^око Горгиев, персонален референт при Обласниот 
народен одбор. 

Р. бр. 260 
Скопје, 5 д,екември 1949 год. 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

СЕКРЕТАР, ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
Перо Коробар, с. р. Панта Марина, с. р. 

267 
Повепенството за внатрешни работи на Градскиот на-

роден опбоо на гоад Скопје, како надлежно з.а решавале по 
поилата на Културно-уметиццко ДРУШТВО ,.11 опточен" на 
основине чл. 1 точ. б оч Законит за измени и дополнувала 
на Законот да V пружен и јата. соЛопите и другите Јакни г р -
пови. (/оигтѕтипл^и Д се УЧОПИТе "^етшидени НО Ч П. 14-15 
и 18 од Законот за удружениЈата. собооите и другите јавни 
скупови исполнети, го донесува следното 

РЕШЕНИЕ 
д д п и л е в и А " , р р А ПОТАТ А И ПОСТОЕЊЕТО НА КУЛ-

Т У Р Н 0 - У М Р т и м ш / о т О ДРУШТВО ..11 ОКТОВРИ" с о 
СЕДИШТЕТО ВО ГРАД СКОПЈЕ 

Се опобо^ва работата и постоењето на К У Л Т У Р Н О -
уметниш/ото дпуштро ..11 октоппм" со седишта вл, град 
Скоп'л со плапо на ДЕЈНОСТ ма поппачЈлто од го. Гко " ' в 

Оригиналот од решението д" со достапи на Веса Петко-
ва Митевска. настанете ич \"т. ..93Р" Лп и^ио на Р0 4 пот-
писник На поитната. И' ,ТЛ лп Л-,п/, РПЧОК--ати^ ОБЈАВЕНО 
го "Г-^м/Лрн весник на НРМ" за сметка на самото " п Л ' т " т о п 

Поенос од решението ќе се постапи и на Министер, 
ството за внатрешни оаботи на НР Македонија за сведение. 

Такса по тао. бр. 1 и 7 од Законот за таксите е напла-
тена и понипггена на ооигиналот од оешението. 

Решено во Поверенството за внатрешни работи на Град 
скиот народен одбор - Скопје под бр. 13775/49 год. 

2 6 8 
Врз основа на точ. 8 од Забелешката кон. Т. бр. 702 

и точ. 9 од Забелешката кон Т. бр. 704 од Поивремената та-
рифа за данокот на промет ита производи ("Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 75/49 а во согласност со Министерот на држав-
ните набавки на НРМ пропишувам 

НАРЕДБА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОЛИЧЕСТВО НА РАКИДА И ВИНО 
КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОТРОШИ ВО ДОМАЌИНСТВАТА НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА 

ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
1) На производителите на Накија и вино произведени 

од суровини од сопствена земја или од земја земена под 
кирија им се одобрува за трошење во домаќинството без 
плаќање на данот н!а промет на производи по Т. бр. 702 и 
704 од Привремената тарифа за данокот на промет на про-
изводи следното количество: 

РАКИЈА ЗА СЕКОЈ ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВОТО НАД 18 
ГОДИНИ И ТОА: 

а) на подрачјето на народните одбори на околиите: 
Титов-Велешка, Беровска, Гевгелиска, Кавадарска и Царево 
Селска по 20 хектолитарски степени; 

б - на подрачјето Иа народите одбори на градовите: 
Скопје. Тетово. Титов Велес и Охрид и на подрачјето н)а 
народните одбоои на околиите: Криво-Паланечка, Куманов-
ска, Скопска. Тетовска. Битолска, Охридска, Ресенска. Ко-
чанска, Радовишка и Струмичка по 18 хектолитарски степе-
ни; и 

в — на подрачјето на наводните Одбори на градови-
те: Куманово. Битола, Прилеп, Штип и СтоУмица и на под-
рачјето на наролчите одбопи на околиите: Гостиварска. Нор-
че Петровска, Беровска. Дебарска, Кичевска. Крушевска, 
Прилепска Дрмирхисапска. Струшка, Кратовска, Светини-
колска и Штипска по 15 хектолитарски степени. 

ВИНО НА СЕКОЈ Ч.ПРН НА ДОМАКИНСТВОТО НАД 15 
ГОДИНИ И ТОА: К 

а — на подрачјето на народните одбори на околиите: 
Титов Велешка, Гевгелиска и Кавадарска по 150 литра; 

б — на порачјето на наполните одбори на градови-
те: Скопје, Титов Велес, Тетово и Охрид и на по"пач'ето и^ 
наводните одбоои на околиите: Кумановска. Скопска. Те-
товска, Битолска ОХРИлека, Ресенска. Кочанска, Радовишка; 
Струмичка по 120 лит^јИ: и 

в — на подрачјето на наводните одбори на градови-
те: Куманово. Битола. Прилеп; Штип и Струмица и порачје-
то на наводните о^боои на околиите: Гостиварска. Норче 
Петровска, К ниво Паланечка. Бродска, Дебарска, Кичевска, 
Крушевска, Прилепска, Демирхисапска, Стпушка. Кичевска 
Кратовска, Свети Николска, Царево Селска и Штипска по 
100 литои. 

2) Прописите од оваа Наредба ќе се применуваат на 
количините ракија која е веќе произведена и количини кои 
ќе се произведат до 31 јануари 1950 год. од суровина од 
бербава 1049 година: и тоа за време од 1 февруари 1950 го-
дина до 31 Јануари 1951 година, и за вино кое ќе се произ-
веде од СУРОВИНИ од Дробеа во 19^9 година и тоа за вре-
мето о" 20 ноември 1949 година до 19 ноември 1950 година. 

3) Овз/а Наредба влегува во сила од денот на обја-
вувањето во "Службен весник на Народна Република Маке-
донија". 

Бр. 12635, И ноември 1949 год. ОкЅопје. 
Согласен: Министер на финансиите на НРМ 

Министер на државните набавки, Д. Џамбаз, с. р. 
П. Менков, с. р. 

2 6 9 
Врз основа на точ. 5 и 7 од Наредбата за собиоање на 

уемот на житарици од мелнините, кпупаоите и круњачите и 
за собирање на манипулативни виткови на житарици од 
ме "чините во економската 1019/50 година „Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 63/49 год. донесувам 

НАПАТСТВИЕ 
ЗА НАЧИНОТ НА Ш А Р А Њ Е " А У Р М О Т О Д М О Ќ Н И Ц И -

ТЕ И ВППРИИПИТР. и ЗА ВОпри,Г НА КНИГИТЕ И 
ЕВИДЕНЦИЈАТА З А С О Б И Р А Њ Е НА У Е М О Т 

I . 
Сопствениците односно наемателите на мелниците и во 

денииите ќе наплатуваат за млевење на житарици уем во 
натура према решениот^ за цените на услугите во м е . т " т е 
на територијата на НР Македонија во економската 1948/49 
година на Министерството на државните набавки на НРМ 
бр. 5594 од 20 IX 1949 г. 

П. 
Државните и војните установи, службите на работничко-

то снабдевање, работничко службеничките потрошачки за-
други и потооп1ачи кои што своите следовања ги примаат 
во ЗРНО уемот ќе го плаќаат во паои. 

Приватните производители, задругарите и задругите ко-
га медат масно мливо и поекрупа и во свои односно во за-
дружни мелници и воденици, должни се уемот во натура 
предвиден во точ. 2 од Решението за цените на услуги во 
мелниците и водениците на територијата на НРМ во економ-
ската 1948/49 година „Службен весник на НРМ" бр. 21 од 
104.0 гопмна да го плаќаат односно да го собиоаат и да го 
предаваат на овластените претпријатија за откуп на житари-
ци согласно став I на точ. I I I од ова напатствие. 

III. 
Сопствениците односно наемателите на мелниците или 

водениците, кои мелат на уем се должни да сиот собран 
уем го предадат на овластените претпријатија за откуп на 
житарици по одредените цени без право на бонови за купу-
вање на индустриска стока. 

Сопствениците односно наемателите на мелници и воде-
ници кои мелат на уем, имаат правов а врз основа на пред-
ходно решение ма Извршниот одбор на околискиот односно 
градскиот (реонскиот) народен одбор од собраниот уем да 
задржат за исхрана на секој член од домаќинството за годи-
ната, по 250 кгр, бели житарици или по 300 кгр. царевка, од-
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носно во одговарајуќи сразмер према уобичајниот начин за 
исхрана со бели житарици и царевка, до колку како произво-
дители немаат свои житарици оставени им за исхрана и семе. 

IV. 
Количеството на уем ед мелниците или водениците, кои 

се сопствениците односно наемателите должни да го пре-
дадат на откупното претпријатие, се утврдува врз основа 
на книгата за собирање на уемот. 

V. 
Книгата за собирање на уемот се должни да ја водат си-

те сопственици односно наематели на мелниците или воде-
ниците, кои знмаат уем во натура. 

Книгата за собирање на уемот содржи следните подато-
ци: редни број, дата на приемот на мливото, име и презиме 
на помелЈарот, место од каде е, колку и какво жито е мелено 
колку е земено на име уемот, наплатено разлика во пари, 
млевено за пари на непроизводители, данок на промет на про 
изведенија, дата на издавање на мливото и забелешка. 

Покрај оваа книга сопствениците односно наемателите 
на водениците или мелниците ќе водат друга книга во ду-
пликат со истите податоци. Оригиналниот одрезок се дава, 
на помел.арот како потврда да е предал уемот на мелницата 
или воденицата а подарите на дупликатот (копието) служат 
за обрачун на мелницата или воденицата со откупните прет-
пријатија и за контрола дали е правилно собран уемот. 

Книгите треба да бидат нумерисани и заверени од над-
лежниот ооган и да се водат читко без прецртавање и цепа-
ње на листоите. 

VI. 
Сопствениците односно наемателите на водениците — 

поточаоки можат да се ослободат од должноста да водат 
книга за собиоање на уемот и да се задолжат уемот да го 
предаваат паушално. Кои сопственици односно наематели на 
воденици поточарки ќе се ослободат од должноста да водат 
книга за собирање на уемот и да се задолжат уемот да го 
предаваат паушално на откупното претпријатие ќе го одре-
ди извршниот одбор на околискиот односно градскиот (ре-
онскиот) народен одбор водејќи при тоа сметка за бројот 
на камените, вкупното годишно мливо и количеството по-
требно за исхрана на членовите од домаќинството на соп-
ственикот односно наемателот на воденицата поточарка. 

VII 
Сопствениците односно наемателите на мелниците или 

водениците се должни да го предадат собраниот уем секо? 
десет дена на откупното претпријатие. 

VIII. 
И З В Р Ш Н И О Т одбор на околискиот односно градскиот (ре-

онскиот) народен одбор е должен да води контрола над пра-
вилното водење на книгите за собирање на уемот, правил-
ното собирање и благовремено предавање на уемот на от-
купното претпријатие, како и да се грижи за извршување 
на планот за собирање на уемот. 

Исто така и откупното претпријатие е должно да се гри-
жи за собирање на уемот, за благовременото предавање од 
страна на мелниците или водениците и во опште за извршу-
вање на планот за собирање на уемот. 

IX. 
Откупните претпријатија и нивните органи како и изврш-

ниот одбоо на околискиот (градскиот) народен одбор се дол-
жни да водат евиденција за количеството на уемот што 
ниат да го предадат поедини мелници н воденици и за коли-
чеството на собраниот уем од поедини мелници и воденици 
према подрачјето на секој околиски (градски) народен од-
бор. 

Ова ја евиденција треба покрај останалото да содржи: 
име на мелницата или воденицата, местото, означување дали 
се предава уемот по книгата за собирање на уемот или пау-
шално, колку има да предаде паушално уем по видовите на 
житарици вкупно за економската 1949/50 година и пооделно 
по месеци и колку е и кога предаден уемот по видовите на 
житарици. Оваја евиденција ќе се води по картоните на про-
изводителот како и за останалнте видови на откуп. Врз осно-
ва на оваква евиденција ќе се врши почнувајќи од 1. VIII. 
1849 година извештајна служба поема начинот како ќе биде 
прописен во напатствие^ на Министерството на државните I 
набавки Управа за млинаоство. Покрај тоа извршниот одбор 
на околискиот (гоадскиот) наводен опбоо ќе поднесува на 
Управата за млинарство при Министерството на државни на-
бавки 1 О-д невин извештаи за собран пот уем од мелници^ ј 
или водениците. 

Врз основа на извештајната служба ќе се води евиден-
ција за собраниот уем од мелниците или водениците за по-
оделните подрачја на околиските (градските) наводни одбо-
ри од Поверенствата на државните набавки на обласните на-
родни одбори и Управата за млинарство при Министерството 

Издава: "Службен весник на Народна Република Македонија' 
Тито' бр. 10. Пошт. фах 51 - Тел. 606 - Одговорен уред 

на државните набавки и ќе се превзема потребните мерки за 
извршување на планот за собирање на уемот од мелниците 
или водениците. Оваја евиденција треба да покажува пла-
нот и собраниот уем од мелниците или водениците на секо! 
1 О-дена. 

X. 
Ова напатствие влегува во сила од денот на објавува-

њето во „Службен весник на Народна Република Македо-
нија". 

Бр. 6902 од 27. X. 1949 година, СкопЈе. 
МИНИСТЕР НА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ 

НА НРМ 
П. Менков, с, р. 

СОДРЖИНА: 
Рег. бр. Страна 
247. Указ за одредување на работите од законите на 

Народна Република Македонија што се прене-
суваат во надлежност на облас. народ, одбори 203 

248. Указ за одредување државни установи од град-
ско значение за установи од обласно зпачение 204 

249. Решение за нзменение на Решението за бројниот 
состав на обласните, околиските, градските и ре-
онските народни одбори 204 

250. Решение за изменение на Решението за бројот 
на одборниците што ќе се избираат на подрач-
јето на реоните во Скопје за изборите на На-
родниот одбор на град Скопје 204 

251. Решение за оштетниот ценовник за убиена, ра-
нета или фатена дивина 204 

252. Решение за одредување државно ловиште од 
републиканец значение на територијата на На-

253. Решение за одредување државно ловиште од 
републиканско значение на, територијата на На-
родна Република Македонија 205 

254. Решение за одредување ловиште од локално зна-
чение на територијата не обласниот народен 
одбор Битола ( 1 205 

255. Решение за одредување државно ловиште од ре-
публиканец значение, на територијата на На-
родна Република Македонија - 205 

256. Решение за одредување државно ловиште од ре-
публиканец значение на територијата на На-
родна Република Македонија 205 

257. Решение га одредување државно ловиште од 
републиканско значение на територијата на На-
родна Република Македонија 206 

258. Решение за одредување државно ловиште од ре-
публиканец значение на територијата на На-
родна Република Македонија 206 

259. Решение за одредување државно ловиште од 
републиканско значение на територијата на На-
родна Република Македонија '206 -

260. Решение за одредување државно ловиште од 
републиканец значение на територијата на На-
родна Република Македонија 207 

261. Решение за одредување државно ловиште од 
републикнаско значение на територијата на На-
родна Република Македонија 207 

262. Решение за одредување државно ловиште од 
републикнаско значиме на територија на На-
родна Република Македонија 207 

263. Решение за одредување државно ловиште од 
републиканско значение на територијата на На-
родна Република Македонија 208 

264. Решение за одредување државно ловиште од 
локално значение на територијата на Обласниот 
народен одбор — Штип 20Ѕ 

265. Решение за промена на членови и заменици во 
составот на Обласната изборна комисија за Би-
толска област — ѓ 208 

266. Решение за промена на членови и заменици во 
составот на Изборната комисија за Скопска об-
ласт Н 209 

267. Решение за одобрување работат аи постоењето 
на Културно-уметничко друштво "11 октоври" 
со седиште во гр. Скопје 209 

268. Наредба за одобрување на количество на ракија 
и вино кое може да се потроши во домаќинства-
та на производителите без плаќање на данок на 
промет на производи 209 

269. Напатствие за начинот на собирање на уемот 
од мелниците и водениците и за водење на кни-
гите и евиденцијата за собирање нк Уемот 209 

— Новинско-издавачко претпријатие — Скопје, ул Маршал 
пттк Крсте Војноски - Нови станови "Пролет" - - зграда IV 


