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Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во 
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното 
собрание на НРМ го прогласува ЗаасЛот за усогласу-
вање прописите за прекршоци од законите на Народна 
Република Македонија со Основниот за.кон за прекр-
шоци, што го донесе Народното, собрание на НРМ на 
седницата ' о д 15 октомври 19^1 година, а кој ^ што 
гласи: 

ЗАКОН 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ПРОПИСИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ 
ОД ЗАКОНИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА СО ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ 

г Член 1 
Со овој Закон посебните пропис^ за прекршоци 

од законите н^ Народна Република Македонија се до-
ведуваат во согласност со одредбите од Основниот за-
кон за прекршоците донесен на IV редовна заседание 
(од Второ свикување) на Народната скупштина на 
ФНРЈ на 28 септември 1951 година и тие прописи се. 
пречистуваат, 

- Член 2 
Во прописите за прекршоци во поодделните за-

кони се извршуваат следните изменувања и дополну-
вала; 

I 
1) Во Законот за избор народни пратеници на На-

родното 'собрание на Народна Република Македонија 
,од 5 јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" бр. 
17/50) 

Член 74 се укинува. 
Член 75 се изменува и гласи: 
"Со парична казна до 10.000 динари или со за-

твор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој при гласањето се држи непристојно или от-

како гласа односно откако се утврди дека не е внесен 
го постојаниот избирачки список по опомена од прет-
седателот на -избирачкиот одбор нејќе да ја напушти 
зградата во која се гласа; 

2) кој противно на забраната од член 14.на овој 
Закон точи ади на било кој друг начин дава алкохолни 
пијалоци." 

2) Во Законот за избор одборници на народните 
'одбори од 26 октомври 1949 годиш ( Службен весник 
на НРМ" бр. 22/49) 

Член 89 се изменува и гласи: 
уСо парична казна до 10.000 динари или со зат-

вор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
- 1) кој при гласањето се држи непристојно или 

откако гласа, односно откако се утврди дека не е 
внесен во постојаниот избирачки список, по опрмена 
од претседателот на избирачкиот одбор нејќе, да се 
уклони од зградата волкоја се гласа; 

2) кој противно на забраната од член 47 на овој 
Закон точи или на. некој друг рачни дава алкохолна 
пијалоци." 

3) Во Законот за одзив,ање на народните прет-
ставници од 29 декември 1947 година ("Службен вес-
ник на НРМ" бр. 2/48) изменет и дополнет со Зако-
нот од 26' октомври \ 1949 година (Службен весник 
на НРМ" бр. 22/49) 

Член 28 се изменува и глјаси: 
"Со парична казнеа до 10.000 динари или со зат-

вор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој рри гласањето се држи непристојно дели 

откако гласа односно откако се утврди дека не е вне-
сен во постојаниот избирачки список Ло опомена од 
претседателот на избирачкиот одбор нејќе да ја на-
пушти зградата во која се гласа." 

4) Во Законот за прекршоците против јавниот 
ред и мир (-"Службен весник на НРМ" бр. 10/49) 

Член 1 се изменува и гласи: 
Прекршок против јавниот ред и мир ,врши тој 

што со своето поведение или поетапци го нарушува, 
нормалниот начин на животот на граѓаните, пречи на 
движењето и сообраќајот по улиците и другите јрвни 
места, внесува немир ц,еѓу трагачите, го нарушува јав. 
ниот морал, пречи на правилното ползување на јавни' 
те објекти и станбени згради, го врви времето во лен-
ствување, пречи на одморот на граѓаните или на друг 
начин ја нарушува општествената дисциплина и ми-
рот на граѓаните. ' ' -

Член 2 се изменува и гласи: 
За прекршок против јавниот ред и мир ќе се 

казни: 
1) кој на јавно, место се тепа, кара, вика, се 

држи непристојно; ' 
2) кој на јавно место се држи на. особено дрзок, 

манилски начин, навредувајќи ги граѓаните или нару-
шувајќи ,го нивниот мир; 

3) кој позвојги во негови просторни или на негово 
зеаЈЈиште да се одржи непријавен или забранет јавен 
скуп; 

4) кој ја крши наредбата на надлежниот држа-
вен орган. за забрана да се пристапува или задржува 
'На одредено место; . 

^ 5) кој се занима со вражење:, баење, про редување 
на судбина, толкување ца соништа и слични обману 
вања; 

6) кој изнесува или преносува лажни вести со 
кои се нарушува' мирот и спокојството ца ,граѓаните; 

7) кој ги омаловажува државните органи, односно 
службените лица при вршењето или вџ врска со врше-
њето на службата или нивните законити наредби; 

8) кој кине, замачкува или на друг начин оштети 
или отстрани јавно истакнати обј,ави на државните ор-
гани или општествените организации; 

9) кој давја алкохолен пијалок на пијано даце 
или на малолетник под 16 години; 

10) кој ги повреди прописите за јавните патишта1, 



Бр. 30 - Стр. 244 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 14-ХМ951 

плоштади, пристаништа, паркови и места за излети, 
издадени за нивното одрекував или за ред на нив, 
доколку за овие прекршоци казната не е одредена со 
други прописи;. 

' И ) кој, иако^е способен за работа, ја избегаа 
работата и го врви животот во ленствување; 

12) к о ј ч е оддава на пијанство на јавно место; 
13) кој се оддава на комар, проституција или 

питање; ѓ , ' . , 
14) кој позволува да се врши блудничење во не-

гови простории; 15) кој измачува, претоварува животна или н;а 
друг штетен начин постапув,а со нив, или кој неопр-
езно држи опасни. животни; 

'16) кој стани пред зграда или ограда или на зграда 
или на ограда уреѓај или предмет што може да го 
повреди минувачот или да му. нанесе некоја друга 
штета, или^кој' тркви предмети исфрла на улица; 

17) родител или старател чии деца или штитени-
ци поради занемарено грижење го нарушуваат редот 
и мирот;' 

18) родител или 'старател што ги поставува децата 
или штитениците да вршат прекршоци одредени со 
овој Закон; 

19) кој неовластено пука од огнострелно оружје, 
пали рекети или 'сличен експлозивен шии, лесно 'Запа-
лив материј,ал или на друг сличен начин го нарушува 
мирот на граѓаните." 

Член 3 се изменува и гласи: 
"Сторителот ќе се казни: 
1) за прекршоците од точка 2,3,5,6,1-1 и 13 од 

член 2 1џ овој Закон со затвор до 30 дена. 
2) з,а прекршоците од точка, 1,7,9,18 ,и 19 од чЛен 

2 на овој Закон со парична казна до 5,000 динари или 
со затвор до 15 ден,а. 

3) за прекршоците! од точка, 4,8,10,12,14 и 16 
од член 2 на овој Закон со парична казна до 2.000 
дин,ари или со затвор до 10 дена. 

4) за прекршоците од точка 15 и 17 од член 2 
на овој Закон со парична казна до 1.000 динари." 

По член 3 се додаваа нов член 4 што гласи: 
"За прекршоците од точка 2,5 и 13 од член 2 на 

овој Закон покрај казната може да се изрекне и заш-
титна мерка протерување во местото на поранешниот 
боравок или во местото на раѓањето во траење до 
шест месеци или протерување од одредено место или 
крај во градење од шест месеци. 

Ако сторителот на прекршокот е малолетник про-
ти-в него може да ^е изрекне само заштитна мерка 
упатување на боравок во местото н,а боравок н,а'н,его-
виот родител или старател во траење до шест мес,ецђ" 

По 'новиот член 4 се додава нов член 5 што гласи: 
"Кога во текот на кривична постапка за кривични 

дела на загрозување територијалната^ целост и неза-
висноста ца. државата, учествув-ање во непријателска 
дејност против Федеративна Народна Република Ју-
гославија, удружување против народот и државата или 
непријателска пропаганда, ^следниот орган најде дека 
делото на сторителот ги нема сите обележија да кри-
вично дело, но дека извршувањето на дејството ука-
жува т потреба ,да'се применат воспитни мерки спре-
ма окривениот и да 'се спречи неговото штетно влија-
ние ца други, предметот ќе го достави до советот з̂а 
прекршоци при Министерството за внатрешни работи, 
кое спрема тоа лице може да изреки^ заштитна мерка 
упатување на боравок во одредено место во траење 
од шест месеци до две . години. 
' Пред - доставувањето на предметот на советот за 
прекршоци неделниот'" орган ќе побара мислење од 

јавниот обвинител. Ако јавниот обвинител најде дека 
во дејството на окривениот' постојат обележја на 
кривично дело, - кривичното гонење ќе се продолжи. 

Против решението за упатување -на боравок во 
одредено место лицето против кое е изречена оваа 
заштитна; мерка може да седали во срок од 8 ^,ена. до 
Советот за прекршоци при Министерството за внат-
решни работи на ФНРЈ. Жалбава не го запира (извр-
шувањето на решението." 

Лицето на кое се применува заштитата мерка 
од-став 1 од овој член се упатува во место што ќе го 
одреди Министерството на внатрешни 'работи. Поблис-
ки прописи з(а (извршувањето на оваа мерка пропишува 
Министерот за внатрешни работи. 

Министерот за внатрешни работи може да го 
укине понатамошното извршување на оваа мерка и 
пред истекот на времето 3(а кое е таа одредена, ако се 
покаже дека не е потребно таа мерка да Се извршува 
позата му спрема лицето против кое е таа одредена." 

Член 4 станува член 6, се менува и гласи: 
"Приредувачите на јавни скупови (состанци, за-

бави, покорни и сл,) што не потпаѓаат под одредбите 
-од член 20—25 од Законот за здруженијата, соборите 
и другите јавни. скуповд должни се таквите приредби 
да ги пријават до надлежното повереново за, внат-
решни работи на околискиот односно градскиот (реон-
скиот) народен одбор најмалку-48 часови пред одржу-
вањето. Во пријавата мора да се спомене целт,а, место-
то "и времето на одржувањето на јавната ( приредба. 

Надлежниот орган за внатрешни работи до ко!го е 
поднесена пријавата може да го забрана одржувањето 
на приредбата ако постои опасност за загрозување на 
јавниот ред и мир. , 

Кој приредува, одржува или. помага приредување 
или одржување, на ,непријавени или забранети ј,авни 
скупови 'споменати во став 1 о,д овој член, ќе се казни 
со парична (крзна до 2.000 динари или со затвор до 
15 дена." 

По новиот член 6 се додава нов член 7, што гласи: 
"Доброволни 'прилози не смеат д,а се. собираат 

без одобрение од надлежниот државен орган. 
За собирање на доброволни' прилози на подрач-

јето на околискиот народен одбор или на . народниот 
одбор на град одделен од составот на околијата, одоб-
рение дава поверенството на внатрешни работи на 
околискиот (градскиот) народен одбор, -,а за- собирање 
на доброволни прилози 'на подрачјето на Народна Ре-
публика "М,акедонија одобрение дава Министерството 
на внатрешни работи; 

Кој собира доброволна прилог без одобрение на 
надлежниот државен орган ќе. се казни 'со затвор до 
30 дена. Прилозите собрани без одобрение ќе 'се одзе-
мат во полза на Фондот од член 9 од Основниот закон 
за прекршоците." 

Сег,ашниот член 5 станува член 8, а сегашните 
членови 6,7 и 8 се укинуваат. 

-Во Законот за изработување штембили, печати и 
жигови н̂а 'територијата н,а Народна Република Маке-
донија од 10 септември 1946 година (Службен весник 
на НРМ" бр. 29/46) потврден со Законот од 30 декем-
ври 1947. година -(Службен весник на НРМ" бр. 3/48) 

Член 6 'се изменува и гцаси: 
"Со затвор до 30 дена или парична казна до 10. 

ООО динари ќе 'се казни за прекршок кој неовластено 
изработува печати, шлембили или жигови на државни 
органи воопшто. 

Со истата к,азна ќе се казни и овластен печаТоре-
зец што изработува печати, штембили и жигови1 во 
број поголем од нарачаниот. ' 

Освен казнат,а а под условите од Основниот за-
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кон за прекршоците, може да се изрекле и заштитна 
мерка одземање предметите или машините со кој - е 
извршен прекршокот." 

6) Во Законот за одредување имиња на населени-
те места, улиците и плоштадите и за нумерирање на ку-

; ките од 30 декември 1947 година ("Службен весник на 
НРМ" бр.'2/48)\изменет и дополнет со Законот од 26 
октомври 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 
22/49). ' ' „ 

Член 11 се измешува и гласи: ^ ж 
"Кој симне, расипе.или измачка табла со број 

или име на место, улица, плоштад или куќа, како и кој 
не му ги соопшти на надлежниот народен одбор про-
мените наведеш во член 10 од овој Закон ќе се казни 
со парична казна од 1.000 динари". 

7) Во Законот за воведување во градовите систе-
мот на дозволи за боравок од 7 јули 1947 година 
("Службен весник на НРМ" бр. 24/47) 

Член 6 се изменува и гласи: 
"За повреда на прописите, од чл. 2 и член 5 од овој 

Закон прекршителите ќе се казнат со парична казна до 
6.000 динари или со затвор до 20 дена." 

8) Во Законот за држење и, носење на оружје од 
26 октомври 1949 годшаг ("Службен весник на НРМ" 
б р . 2 2 / 4 9 ) , 

Член 13 се изменува и гласи: 
"Со парична казна до 10.000 динари или со за-

твор до 30 дема ќе се' казни за прекршок кој на друг 
му даде на послуга оружје за кое има дозвола, 

^Оружјето што е дадено во послуга ќе се одземе/ 
9) Во Законот за забрана носењето на зар и фе-

реџе од 5 јануари 1951 година ("Службен весник на 
НРМ" бр. 1/51) 

. Член 3 се изменува и гласи; 
"Со парична казна до 6.000 динари или со затвор 

до 20 дара ќе се казни за прекршок: 
а) жена што Н01си зар или фереџе односно што сџ 

го покрива лицето; 
. б) оној што од свој домашен бара да носи зар или 

фереџе односно да си го покрива лицето". 
10) Во Зако-нот за одржување на станбените згра-

б и од 5 јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" 
бр, 19/50) 

Член 45 се изменува и гласи: 
"Со парична ќћзна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) сопственикот (уживателот) односно управите-

лот на зграда, а доколку зградата има настојник настој-
никот, ако навреме не.пријави на месниот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор потреба од поголе-
ма поправка, та поради неизвршувањето на поправката 
настапи знатна штета на зградата; 

2) наемателот или друг станар поради чија груба 
^грижливост во употребувањето и чувањето на стан-
бените или. работните простории \ настапи поголема 
штета; 

3) кој без дозвола од надлежниот орган претво-
рува станбени простории во работни и обратно или 
употребува вакви простории во други цели освен во 
станбени односно работни, или врши преправки со кој 
се смалува просторот за станување или за работење; 

4) наемателот или други станар што без дозвола 
од надлежниот орган,4 употребува поедини станбени 
или работни простории противно на нивната намена 
така што со тоа се нанесува штета на тие простории; 

5) наемателот или друг станар што не ги извести 
Навреме сопственикот односно управителот на зградата 
за потребата од поголема поправка во својот стан или 
^а зградата, та поради неизвршувањето на поправката 
настапи златна штета) 

6)" кој го 'спречува извршувањето на поправката 
според прописите од овој Закон." 

Член 46 се изменува и гласи: 
"Со парична казна до 4.000 динари ќе се казни соп-

ственикот односно управителот на зграда а ако згра-
дата има настојник застој пикот што во одреден срок 
не му пријави на надлежниот орган неправилна упо-
треба на станбени или ра,ботни простории или нивните 
уреди а со која на овие им се занесува значите,лна 
штета (чл. 25).и

 ч 
II 

И ) Во Законот за, занаетчиството од 5 јануари 
1951 година ("Службен весник на НРМ" бр. 3/51) 

Член 1 7 0 се изменува и г л а с и : 
"Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 

до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој бесправно води занаетчиска радња или 

обавува занаетчиска дејност; 
2) кој обавува рабати што не спаѓаат во занает-

чиската струка за која е основана радњата или рабо-
тилницата односно неда дена дозволата; 

3) кој без оправдаш причини одбие да прими на 
работа занаетчиски ученик; 

4) кој изработува производи или врши услуги од 
лош квалитет; ' 

5) кој нерационално го троши дадениот му мате-
ријал; 

6) кој не дава точни податоци за состојбата на 
радњата или работилницата што ја води; 

7) кој без оправдани причини ја прекрати рабо-
тата или не постави работоводач." 

Член 171 се изменува и гласи: 
"Со парична казна до 4.000 динари ќе се казни за 

прекршок: 
1) кој прими на работа помошен персонал без 

документите пропишани со закон или -други правни 
прописи; 

.2) кој во поглед истакнувањето или содржината 
на натписот" на радњата или работилницата постапи 
противно на одредбата од член 46 на овој Закон; 

3) кој не пријави промена на седиштето на рд/г 
њата или работилницата или -во текот на радњата не 
пријави промена што е должен да ја пријави по про^ 
писите на овој Закон; 

4) кој обавува -занаетчиска радња во простории 
за кои претходно не прибави посебно одобрение по 
чл. 53 на овој Закон; , 

5) кој не води или неуредно води работни книги 
предвидени во чл. 54 на овој Закон; 

6) сопственик на ,приватна! занаетчиска радња или 
рабртилница кој без претходна пријава од член 120 на 
овој Закон продолжи да води радња што привремено 
престане да ја! води/' 

лЧлен 172 се изменува и гласи: 
"Против лицето што е повеќе пати казнено за 

прекршок од точка 1 на член 170 од овој Закон деоже 
освен со! предвидената казна за прекршокот и под усло-
вите од Основниот закон за прекршоците да се изре- в 
^ и заштитната мерка одземање на алатот приборот 
и суровините со кои бесправно врши занаетчиски; ра-
боти." , , ' 

12)- Во Законот за забранувањето држењето коз^ 
на територијата на Народна Република Македонија од 
24 ноември 1948 година ("Службен весник на НРМ'' 
бр. 38/48) ^ . " , . 

' Член 6 се изменува и гласи: ф 

"Со^арична казна до 10.000 динари или со затвор 
до 30 дена ќе се казни за прекршок лицето кое ги по-
вреди прописите од член 1, став 1 член 4 и став 1 на 
член 5 од овој ^Закон, како и прописите донесени на 
основа став 3. од член 5 и член 7 на овој Закон; 
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За повреда нр члек- 1 може, под условите од Ос-
новниот закон за прекршоците, да се , изрече и заштит-
на мерка одземање на козите. 

, Со.паричн,а кѕазна до 3.000 динари или со затвор 
до 10 дена ќе се казни за прекршок лицето кое држи 
непријавени садоски кози или кое ги повреди прописите 
донесени на основа став 2 од член 2 на овбј закон/' 

13) Во Законот зџ шумите од 26 октомври 1949 
година ("Службен весник на НРМ" бр. 23/49) ^ 

Член 48 се изменува нагласи: 7 

"Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 
до 30 деш ќе се Шзни з,а прекршок: 

Кој без дозвола сече борови дрва'пред смоларе-
њето. 

Освен казната, а под условите од Основниот з,а-
кон за прекршоците може да се изрече и'заштитија 
мерка одземањето на орудието со кое е извршен пре-
кршокот. " 

"Член 49 се изменува и гласи: 
"Со парична казна до 6.000 динари ши со затвор 

до 20 дена ќе се казни за прекршок: у 
1) кој не изврши мерки пропишани за сузбивање 

заразни болести на шумски дрвја или инсекти штетни 
за шумите односно мерки за отклонување опасност 
од тие болести и ^инсекти; 

2) кој во намера себе или на друг да му прибави 
противправна имовинска полза обори во шума или 
изван шума едно или повеќе стебла и со тоа причини 
штета што ненадминува 2.000 динари; -

3) кој не се придржува за прописите од шумско^ 
урегајните елаборати; 

4) кој противправно стапи во посед на државно 
или задружно земјиште; 

5) кој во помал обем лупи кора ца стебла во 
шума. 

Освен казната и под условите од . Основниот за-
кон за прекршоците може за овие прекршоци да се 
изрече и заштитна мерк,а одземање на орујретб со 
кое прекршокот е извршен." 

Член 50 се именува, и гласи: 
"Со парична казц^' до 3.000 динари или со зат-

вор до 10 дена ќе се казни за прекршок: 1 

\ ) кој врши пасење или жирење противно на од-
редете на овој Знакон клипна. наредбите на надлежните 
државни одгани; 

2) кој оштетува дрво во шума со засечување, 
пресечување, пиленце, зарезуврњеј искорнув,ање, ваде-
ње деланки, дупчење, дастрењ^, превезување врвот 
или на друг начин;, 

3) кој излупи кора од оборено дрво или присвои 
излупена кора, или неовластено збира суви1 лисја, 
мровина или вади пенушки, собира смола како и кој 
во туѓа шума собира оборени суви гранки без одобре-
ние од надлежниот државен ,орган односно сбпстве-
нжот; „ 

кој сече, преработува или извезува дрво од шума 
след рокот одреден за сечење; 

5) кој не го пријави појавувањето на заразни 
болести или инсекти штетни за шума која е негова 
сопственост или во негов посед или во негово" упра-
вување; 

6) кој врши проредување или чистење на шума 
во текот на првите два месеца по почетокот ца веге-
тацијата; " % 

7) кој вр!пи сечење пред да се изврши обележува-
ње на стеблата со жиг односно кој врши чистф сечење 
пред„ да -се изврши просторното обележување ца повр-
кините одредени за тоа сечење. 

Освен казната и под условите ојј Основниот за-
кон за прекршоците може да се изрече и заштитна 

мерка одземање на орудието со кое е извршен пре-
кршокот." 

Член 52 се. уќинува. 
14) Во Законот за пошумувањето од 5 јануари 

1951 година ("Службен весн,ик на НРМ" бр. 1/51). 
Чле̂ г 21 се изменува и гласи: 
"Со парична крзна до 6.000 динари или со затвор 

до 20 дена! ќе. се казни за прекршок: 
1) кој во одреден срок не ги пошуми одредените 

- површни; ^ ^ 
2) кој во пошумените поедини уништи или 

оштети фидамки; 
3) кој пушта добиток во1 пошумени земјишта во 

ќор е забранет) палењето; 
Ј 4) кој во пошумени површини уништува, оште-

тува или преместув,а знаци од член 17 на овој Закон." 
15.) Ва Законот"за созбиван?е нолската штета од 

5, јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" бр. 
16/50) 

Член 13 се изменува и гласи: 
' "Со парница казна ^о 6.000 динари или со затвор 

до 20 дена ќе-се казни за прекршок: 
1) кој ^противно; на \установениот ред премине 

пеш или со кола односно тера добиток преку туѓо об-
работено или за обработување приготвено земјиште 
или на т,акво земјиште пушта добиток да, п,асе: % 

2) кој на отворено поле остави добиток без чувар 
или го повери на неспособно лице, пак добитокот на-
прави штета на туѓ полски имот; 

- 3) кој остави без надзор малолетник што му е 
поверен или друго неспособно лице што не одгов,ара 
за прекршок пак оеоа со некое забранеше , дејание 
направи штета на туѓ полски имот; 

-4) кој на туѓо земјиште фрла или растовара ка-
мења, ,земј,а, отпадоци или друга нечистотиј-а; 

5) кој растура, расфрлува или урнисува в поле 
вложени туѓи плодови (крстени, пластови,, камати, 

4 стогови навилци и сл.) 
,Ако штета1Ш причинет со прекршок од; ^ред-

ниот став не надминува 500 динари учинителот ќе се 
казни 'со. парична.казна до 1.000 динари или со затвор 
до 5 дена." 

Член 14 се изменува и гласи: ' 
"Со парична казна до 2.000 динари ќе се ца.зни 

ј за прекршок: 
1) кој истави, сруши, унииѓги или оштети на туѓ 

полски имот направен' плот, ограда, жива ограда или 
поставен знак или колиба или друга слична заградена 
просторија што служи за сместување на земјоделски 
алати, средства и прибери, за земјоделска работа; 

2) кој прекопа, закопа, засипе или т друг на,чин 
оштети туѓи полски посеви, полско п^тче, нрсип, јаз 
или канал на туѓи полски имоти; 
^ 3) кој скине, искорени, ископа или обере туѓи 
полски плодови, зарзават! овоштие или трева; 

4) кој искрши, исече, искине или на друг сличен 
начин оштети туѓо овоштно дрво, лоза ијУи дрво што'се 
наоѓаа извон шума; 

5 ) ' к о ј скрши, расипе употреби, или на друг на-
чин го на,прави неупотреблив друг земјоделски алат, 
справа или прибор за земјоделска работеа што се чува 
в поле. 

Во' случај на поврат, како и ако од дејанието 
настапиле потешки последици или оно уважува, на по-
голема'опасност, учинителот на прекршок од предниот 
став ќе се казни: со парична казна до 3.000 динари 
или со затвор до 10 деца.". 

Член 15̂  се укинува. 
Член 20 се укинува. 
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Член 25 се изменува и гл^аси: 
Органон4) цадлржен) за водење администр/а1тив)но-

казнена^ постапеа! во прва степен мора по' пријавата 
за прекршок од овој Закон да постапува брзо и реше-
ние да донесе во 'срок- од 15 дена по приемот на -
пријават,а." . в . 

16) Во Законот за ловот од 18 април 1949 година 
("Службен весник на НРМ" бр. 10/49) 

Член. 50 се изменува и гласи: 
"Со ^парична казна до 6.000 динари или со затвор 

до 20 дена-ќе се казни за прекршок: 
1) кој лови без дозвола зр. ло-в; 
2) кој на друго лице му ^стапи, дозвола за лов; 
3) кој лови н,а државно ловиште или на ловиште 

н,а друга ловечка организација ако за,тоа нема дозвола; 
4) кој намерно го спречува исполнувањето на 

планот на лов; 
5) кој намерно поднесува неточни податоци за 

ло^от и за состојбана на дивината н̂ а ловиште;% 
в) кој врши . лов со недозволено оружј-е,' муниција 

и други средства и начини; 
7) кој во хајка намерно убие дивина што не е 

предмет н,а хашката; 
8) кој труе незаштитен дивина без одобрение или 

противно ,на одредбите од надлежните државни органи 
на чие подрачје се врши труењето; 

9) кој не се придржува з,а одредбите издадени од 
надлежните државн,и органи за продавање, купување, 

^препродавање и превоз на ,жива или убиена, дивина; 
10) кој уништува или расипува легла и гнезда 

мц заштитената дивина?, уништува или продава јајца од 
заштитен^ перјана дивина или без одобрение од над-
лежниот орган вади јајца од гнезда на таква дивина, 
како и кој лови/ птици — певици или други полезни 
диви пт^ци или уништува или вади јајца од гнезда 
Ла т,акви птици; 

4 11) кој со пушка оди по туѓо! ловиште извон јав-
ните патишта и патеки или со полна пушка оди по 
јавни-патишта и патеки низ туѓо ловиште; 

12) кој ЛОБИ дивина по ораници, ливади, лозја,, 
тутуништа, градини и бостаништа во време кога лове-
њето не е допуштено, како и кој неоправдано го спре-
чува ловењето ^о овие земјишта во време кога лове-
њето. е допуштено; 

13) 'членовите на ловечки друштва и. граѓаните 
што не 'се одзоват^на позив од надл,ежниот орган за 
учествување во хајка или што не постапуваат по н,а-
патствијата од раководителот на хајкагга; 

14) кој во ловиште по позив од ловопазителското 
или надзорничкото особље не. се легитимира или му' 
каже л,ажно име; ' ј 

15) кој не пријави рамена висока дивина но ја 
остави во свое или туѓо ловиште; 

16) кој фрќа, пренесува, присвојува или! склопува 
з,атрована хра,на оставена за., труење на дезаштитена 
дивина; 

.17)^кој со-стадо води овчарско куче без пропи-
шан клип; 

18). кој лови со кучиња — бракилци или со други 
кучиња во одредени подрачја (член 18 на: овој Закон); 

19) кој прекрши забрана за поединечно ловење. 
Освен казната, а под условите од Основниот за-

кон за прекршоци' може да се изрекине и заштитна мер-
ка одземање предметот (оружјето) со^кој е извршен, 
прекршокот, 

Ако од1 прекршокот настанале потешки последици 
може од учинителот да се одземе, дозволата за лов 
за одредено време или трајно." 

17) Во Законот за рибарство од .5 јуни 1950 
година (Службен весник-на НРМ" бр. 21/50) 

Член 40 се изменува и гласи: 
"Со парична казна до 10.000 динари, или со зат-

вор' до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој загадува риболовна вода со материи гили 

средства што штетно дејствуваат на рибата или не 
одржува во исправна, состојба уреди за пречистување 
на употребена вода пред да ја пушти истата во рибо-
ловната бода или употребената вода не ја пречисти во 
смисла-на'член 16 од овој Закон; 

2) кој со цел д̂ а лови риба, преградува, црпи шии 
одвратува риболовна вода или ш било кој начин го 
спречува враќањето на рибите од поплавено земјиште 
в / риболовна вода; 

3) кој неовластено лови" риба на рибни ловишта; 
4) кој збира икра илрѓ расипува или уништува 

икришта; 
5) кој 1ЛОви риба со огнострелно оружје ида со 

справа чиј,а употреба е забранета." 
Член '4и се изменува и гласи: -
"Со парична казда до 3.000 динари или -со затвор 

до 10 дена ќе се казни за прекршок: 
1) кој лови риба без дозвола или ,лови со туѓа 

дозвола за риболов или со справи за кои нема дозвола; 
2) кој на Друг му продаде своја дозвола за рибо-

лов или му ја даде ЈЏ се послужи, како и кој се нај^,е. 
на риболовна вода или во нејзина непосредна бли-
зина со рибарски справи без „дозволеа риболов а тоа 
не може да го оправда; 

3) кој лови риба во риболовни води во кој лове-
њето е забрането како и кој биде затечен покрај 
вакви води со ^риболо-вни справи а тоа не може да го 
оправда; 

4) кој неовластено пушта во риболовна вод,а такви 
врсти риби какви.ве) неја не постојат; 

5) кој топи лен или коноп во риболовна вода 
извон местото одредено за тоа од извршниот одбор на 
надлежниот околиски односно градски (реонски) на-
роден одбор; 

6) кој продаде или^стави во промет риб,а уловена 
со материи или средства помеката во член 40 од овој 
Закон." - џ 

Член 4-2 се изменув,а и гласи: 
"Со парична казна^до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) - кој на овластено лице му го спречува пристап 

иот до местото за риболов и употребат^ на земјиште 
за риболов по должината на риболовната вода; 

2) кој на надлежниот орган не^му дав,а пода-
тоци за количината и врстите на уловена риба или му 
дава неточни податоци или податоците ги дава нере-
довна, односно спротивно на прописите ,за нивното! 
доставување; ^ ^ 

3) кој на надлежно службено лице му ускрати 
преглед на уловена риба." 

Член 43 се измелув,а и гласи: 
' "Под' условите од Основниот закон з)а. прекршо-

ците освеќ казната за прекршоците од член 40,41 и 
42 од овој Закон ќе 'се изрече и заштитната мерка 
одземање н,а уловот, средствата и справите за ловење 
риба. - \ 

Во случаите од став 1 од овој член може со обзир 
на околностите под кој е извршен прекршокот и осо-

бините на учинителот да се изрече и одземање на доз-
волата за ловење риб,а и тоа за одредено време ИЈЈИ 

за секогаш. 
Одземените средства и алати ќе се предадат ш 

'употреба на најблиското рибарско претпријатие однос-
но државно земјоделско стопанство по правосилноста 
н,а решението за казната. 

Рибата уловена во време на ловостој и уловената 
риба под одреденат,а минимална големина веднаш ќе, 
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се врати уште на самото место во водата ако е жива, 
а останатата риба уловена противно1 на прописите од 
ово '̂ Закон ќе- се продаде веднаш. Ако учинителот на 
прекршокот биде ослободен од! одговорност парите 
добиени од продажбата на рибата ќе му се предадат. 
Во противен случај тие пари одат во полза на буџе-
тот на околискиот односно градскиот (реонскиот) на-
роден одбор." 

Член 45 се укинуваа, 

III 
х 18) Во Законот за државните архиви од 5 јануари 

1951 година ("Службен ,весник на НРМ"' бр. 1/51) 

Член 17 се изменува и гласи; 
"Со парична казна до 10,000 динари „или со зат-

вор до 30 дена ќе се казни за прекршок одговорниот 
раководител односно друго одговорно Ј1 ице во над-
лешчво, установа или организација, кгЅко и сеѓсој по-
единец: -- % 

1) кој не го чува совесно историоко-архивскиот 
материјал што се наоѓ(а кај него во надлештвото, уста-
новата или организацијата или не го обезбеди од раси-

пување или уништување; 

2) кој на овластените службеници од државните 
архиви им оневозможува да вршат надзор над чува-
њето 'на историско-архивскиот материјал; 

3) ^кој не Џ обавести надлежната државна архива 
за и^ториско-архивскиот материјал што се наоѓа при 
него; 

4) кој на органите од државната архива, им оне-
возможува да се служат со историско-архивскиот ма : 

Гери јал што се н,аоѓа при него или во надлешГво, уста-
нова или организација;, 

5) кој без претходно 'одобрение од надлежниот 
државен орга,н1 изнесе историско-архивски ^материјал 
надвор од Народи^ Република Македонија во некоја 
друга народна република во ФНРЈ; 

6) кој без одобрение објавува историско-архивски 
материјал." " ' . ." ' 

Член 3 
Со влегувањето во сила на овој Зако-н; се укинуваат 

сите одредби со кои е одредена надлежн,ост за водење 
административцФ-казнена постапка, доколку се во спро-
тивност со Основниот закон за прекршоци. 

'Член 4 
Овој Закон влегува во сила со денот на влегу-

вањето во сила на Основниот'закон за прекршоци. 
У. бр. 30 

Скопје, 16'октомври 1951 година 

Президиум на Народното собрание 
на Народна Република Маке,донија 

Секретар, Претседател, 
Мито Димитриевски, с.р . Страхил Гигов, с.р. 

125 
УКАЗ 

Врз основа на чл. 73, т. 4 од Уставот на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 5, т. 7 од За-ѕ 
конот за Президиумот на Народното собрание на НРМ; 
Президиумот на Народново собрание на НРМ го про-
гласува Законот з^ усогласување кривично ̂  правните од-
редби од законите ш Народна Република Македонија 
со Кривичниот законик, што го донесе Народното со- ј 

брание на НРМ на седницата од 15 октомври 1951 го-
дина, а кој што гласи: 

ЗАКОН 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ КРИВИЧНО-ПРАВЦИТЕ ОД-
РЕДБИ ОД ЗАКОНИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА СО КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

Член 1 
Кривично-правните одредби^од закони^ на Народ-

на Република Македонија се усогласуваат со Кривич-
ниот законик како следува: 

I 
1) Во Законот за избор народни пратеници на На-

родното собрание на Народна Република Македонија 
од 5 јуни'1950 година ("Службен весник на НРМ" бр. 
17 /50) . - ' 

Член 73 се изменува и гласи: 
"Со парична казна или со затвор до една годат, 

ќе се казни за кривично дело: 
1) кој со поткупување влијае на избирач да не 

ѕ'гласа или да гласа по туѓа волја или да потпише кан-
дидатура или да го одрекне својот потпис на иста; 

2) избирач што при едни исти избори гласа или се 
обиде да Гласа повеќе од еден пат, ка1Ко и избирач што 
гласа или се обиде да гласа вместо друг под негово 
име; 

3) кој на било каков начин ја повреди тајноста 
на гласањето; 

4) кој го нападне избирачкиот одбор, изборната 
комисија или некого од нивните членови или претета^1-
телат на кандидат или на било ќѕј друг начин ја сме-
ќава работата на избирачкиот одбор или изборната 
комисија; -

5) кој на избиралиште дојде под оружје или со 
некое опасно орудие, како и кој без дозвола од прет-
седателот на избирачкиот одбор нареди да се доведе 
оружана сила на избиралиштето или ја доведе без не-
гова наредба; . 1 

кој уништи^ прикрие^рштети или однесе не-
каква исправа за изборите или макар каков предмет 
што служи за изборите, или го измени бројот на гла-
совите ср додавање, одземање или на иек^ј друг начин, 
или неовластено измени кандидатура откако ја потпи-
шале подносителите, 

Член 76 се укинуваа, 
Член 77 се изменува ц гласи: 
"Постапката за , делата од овој Закон е китена". 
Во член 78 став 2 наместо "јавен обвинител" се 

'става "орган за водење кривична односно администра-
тивна казнена постапка/1 

2) Во Законот за избор одборници на народните 
одбори од 26 октомври 1949 година ("Службен весник 
на "НРМ" бр. 22/49) 

Член 88 се изменува и гласи: 
"Со парична казна или со затвор до една година 

ќе се, казни за кривично дело:" Ф 
1) кој со поткупување влијаел на избирач да не 

гл-аср. или да гласа по туѓа волја, или да потпише кан^ 
додатока листа или да го одрече потписот на истата; 

2)( кој што при едни исти избори гласа или се оби; 
де да гласа повеќе од еден; пат, како и кој гласа или 
се обиде да гласа на место друх4 под негово име; - 4 

3) кој из.,било каков начин'ја,повреди тајност^ 
на гласањето; 

4) кој го нападне избирачкиот одбор/ изборната 
комисија или некого од нивните членови или притегаг 

вителот на кандидат,, или на било каков друг начин ја 
смеќава работата на избирачкиот одбор или изборната 
комисија\ ^ ' 
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5) кој на лзбиралиште дојде под оружје или со 
некое опасно орудие, како и кој без дозвола од прет-
седателот на избирачкиот одбор нареди ш избирали-
штето да се доведе оружана сила или ја доведе без 
негова наредба; 

6) кој уништи, прикрие, оштети или однесе не-
која исправ,а за изборите или макар каков предмет што 
служи за изборите, ијЈи го измени бројот на гласовите 
со додавање, одземање ш и на 'некој друг начин, или 
неовластено измени кандидатска листа откако подно-
сителите. веќе ја потпишале:" 

Член 90 се укинува. 
15 Член 91 се изменава и гласи: 1 
- "Постапката по делата ^Д овој Закон е хитна." 

Во член 92 став 2" наместо "јавниот обвинител 
за поведување кривична постапка" се стават зборовите 
"органот надлежен за поведување кривична односно 
административно-казнена постапка. 

3) Во Законот за одзивање на 'народните претстав-
ници од 29 декември 1947 година. ("Службен весник 
на НРМ" бр. 2/48) изменет и дополнет со Законот од 
26 октомври 1949 година (^Службен весник на НРМ," 
бр. 22/49) 

Член 27 се изменува и гласи: 
' "Со парична казна или со затвор до' една година 

ќе се казни за кривично дел(о: ; 
1) кој со поткупува,ње ^влијае на избирач да гла-

,са за одзивање или пјротив одзивање или да потпише 
предлог за одзивање односно да, одрече давање на 
потпис; 

2) кој при гласање за одзиќање на народен прет-
ставник гласа или се обиде да гласа повеќе од еден 
пат, како и кој гласа или се обиде да гласа наместо 
друг под негово име; 

3) кој на било каков начин ја повреди тајноста 
на гласањето;^ 

4) кој го нападне избирачкиот одбор, изборната 
комисија или некого од нивните членови или претста-
вителот на народен ^претставник за чие . одзивање се 
гласа, или на кој да билго друг начин ја смеќава рабо-
тата на избирачкиот одбор или изборната комисија; 

5) кчој на избиралиште дојде со оружје или со не-
какво опасно орудие и кој без позив од претседателот 
на избирачкиот одбор нареди да се доведе оружена 
сила на избиралиштето или ја доведе без негова на-
редба; , 

6) кој уништи, прикрие, оштети или однесе не-
каква исправа за гласање или макар каков предмер што 
служи за, гласање или го измени бројот на гласовите 
со додавање, одземање или на друг начин ,или неовлас 
стено измени предлог за гласање за одзивање или не-
која друга исправа во врска со гла,сањето за одзивање." 

Член 29 се изменува и гласи: ^ 
"Постапката за делата од овој' Закон е хитн'а." 
Во член 30 став 2 наместо "јавниот обвинител 

поради покренување ада кривична постапка" се става 
"органот за водење на кривична односно администра-
тивно-казнена постапка." 

4) Во законот за Илинденската споменица од 5 
јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" бр. 
16/50) 

Во член 2 став 3 се бришат зборов-ите "по Законот 
за кривичните-дела." 

Во член 8 став 1 наместо "со поправителна работа 
до два месеца, а во потешките случаи со лишение од 
слобода ,до шест месеци" се става "со затвор до 20 
дена, а во потешките случаи со затвор до шес^ месеци". 

Став 2 од овој' член се укинува. 
5) Во Законот за илинденските пензии од 27 јули 

1946 година, потврден со Законот од 2 јануари 1948 

година — пречистен текст ("Службен весник на НРМ" 
бр. 3/48) 

Точца б на. член 3 се брише; 
Точка г на чле,н '4 се брише; 
Точка д т член 4 се изменува и гласи: 
"д) биде осуден за кривично дело против народот 

и држа(вата" 
Во член 4 се додава нов став кој гласи: 
"Илиндеиаката пензија ће му се исплатува на оној 

ползувател што е осуден на казна строг затвор или 
затвор подолг од шест месеци, за времето додева е из-
држува таа казна." 

6) Во Законот за забрана да се носи зар и фереџе 
од 5 јануари 1951 година ("Службен весник'на, НРМ" 
бр. 1/51) - "" 

Насловот наѓ Законот се изменува и гласи: 
"Закон за^забрана носење зар и фереџе". 
Во член 4 првата реченица се изменува и гласи: 
"Со парична казна или со затвор до една година 

ќе се казнат за кривично дело." 
Член 6 се укинува. 
7) Во Законот за /држење и носење оружје од 

26 октомври 1949 година "(Службен весник на НРМ" 
. бр. 22/49) 

Член 14 се укинува. 
8) "Во Законот зр давање амнестија и помилување 

од 2 јануари 1948 година ("Службен весник на НРМ" 
бр. 3/48) 

Во член, 4 се додава нов став^кој гласи: 
"Постапката за помилување со кое се дава осло-

бодување од кривично гонење (чл. 85 од Кривичниот 
законик) може да се поведе само по службена дол-
жност". 

, П . 
9) Во Законот за7национализација на големите 

сточни поседи од 31 март 1948 година ("Службен ве-
сник на НРМ" бр. 11/48) 

Член 5 се укинува. 
10) Во Законот за одржување станбените згради 

од 5 јуни 1950 година ("Службен весник ада НРМ" 
бр. 19/50) 

Член 44 се укинува. 
Член 47 се укинува. . 
11) Во Законот за ловот од 18 април 1949 година 

("Службен весник на НРМ" бр. 10/49) 
Член 51 и 52 се укинуваат. 
Во член 53, став 1 во ред 1 се бришат зборовите 

"односно кривичните дела", а во ред 4 се бришат збо-
ровите "односно кривичните дела". 

Во член 54 се бришат зборовите кривичните де-
ла и". ' 

112) ^о ЈЗаконоФ за слатководното рибарство од 5 
јуни 1950 година ("Службен весник ш НРМ" бр. 
21/50) 

Називот на Законот се изменува и гласи: ' 
"Закон за рибарството." 
13) Во Законот за шумите од 26 октомври 1949 

година ("Службен весник на НРМ"'бр. 23/49) 
Став 1 од чл^н 51 се укинува. 4 

III 
14) Во Законот за заштита спомениците на кул-

турата и природните реткости од 31 март 1948 година 
("Службен весник на НРМ" бр 11/48) . -

Член 27 се изменува и гласи: 
"За повреда прописите од член 3,4,5,6,7,11,12 и 

13 од овој Закон учинителот ќе се казни со парична 
казна, а во потешки случаи со затвор до две години." 

Член 28 се укинува. 
15) Во Законот за државните архиви од 3 јануари 

1951 година ("Службен весник на НРМ" бр. 1/51) 
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Член 16 се изменува и гласи: 
"Кој уништи, прикрива или направи неупотребен 

(исторцоко-архиБСКи материјал или без претходно 
одобрение од надлежниот државен орган изнесе таков 
материјал во странство ќе се Казни1 со затвор или со 
строг затвор до 5 години4'. 

IV 
16) Во Законот за државните службеници на На-

родна Република Македонија од 29 декември 1947 го-
дина; ("Службен весник н,а НРМ" бр. 4/48) изменет и 
дополнет со Законот од 24 ноември 1948 година! пречи-
стен текст ("Службен весник на НРМ" бр. 40/48) и 
со Законот од 26 јануари 1949 година ("Службен ве-
сник на НРМ" бр. 4/49) 

^ Точка 6 од член 20 се брише. 
Став 1 од члец 79 се изменува и гласи: 
"По пресуда на редовен суд службата престанува 

кога службеникот биде ,осуден на казна што повлекува 
губиток на државна служба." 

Во член 81 став 4 првата реченица се изменува и 
гласи: - х 

"Престанокот на службата по прес-уда од дисци-
плински "суд настапува со денот на правосилноста на 
пресудата." ? 

Во член 81а, став 2, ред 4 и 5 се бришат зборовите 
"редовен или;" 

Член 2-
Овој Закоб влегува во с̂ ила од денот на неговото 

објавување во "Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија." 

У. бр. 31 
Скопје, 16 октомври 1951 година 

Президиум нр Народново собрание 
на Народна Република Македонија 

Секретар, Претседател. 
Мито Димитриевски, с.р. Страхил Гигов, с.р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ 

ЗАНАЕТЧИСКИ ДУПЈАНИ 
И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија -
и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 26869/51 год., записш 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на. 
страна 507, рег, бр. 507, занаетчискиот дуќан под . фирма: 
Кондураџија, Исмаил Ибраим Адем со ,седиште во град Би-
тола. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка 
на кондури. ' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Ибраим 
Адем. 

Од Поверен ?за финансии на ГНО — Битола, бр. 26878 
од 15-Х-51 год." И—158—3094 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 26871/51 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани % работилници на 
страна 505, рег. бр. 505, занаетчскцот дуќан под фирма: Са-
рач, Ибраим Сали Демирша со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим Сали Де-
мирша. 

Од Поверен, за финансии на ГНО —- Битола, - бр. 26870 
од 15-ХЛ951 год. ' Н—198—3095 

14-Х1-Ш1 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО - Битола бр. 26988/51 год., запиран 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна .508, рег. бр. 509^ занаетчискиот дуќа^ под фирма: 
Столар, Киро Спиров Димитров со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки 
и услуги, 

Фирмата ќе ја потпишува с о п е р н и к о т - Киро Спиров 
Димитров. 

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 26989 
од 15-Х-1951 г " II . 158-3096 

- Ѕ 11'! 
Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 

и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 594/50 год., записи 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 226, рег. бр. 226, рег ^бр. 226, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кондураџија, Димитар Илиев Пешковски^ со се-
диште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка 
на кондури. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Илиев 
Нешковски. % 

Од Поверен за финансии на ГНО — Битола бр. 5565 
од 10-УИ-1951 год. ^ . И—139—2736 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 4643/45 год., записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и ̂ работилници на 
страна 408, рег. бр. 408, занаетчискиот дуќан под фирма: Гре-4г 
беќар,' Г'орги Николов Димитров со седиште во град Битола. 

Предмет на работата на дуќанот е: правење на гребни за 
влачење на волна. -

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот ,Горѓи Николов 
Димитров. 

Од Поверен за финансии на ГНО — Битола, бр. 20941 
од 15-1ХЛ951 г. ' ' И—135—2656 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 324/50 год., записан е 
во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 

ч страна 182, рег. бр. 182, занаетчискиот дуќан под фирма: Бер-
бер, Александар Фиданов Касапов со седиште во град Би-
тола. 

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги. 
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Фи-

данов Касапов. 
Од Поверен за финансии на ГНО — Битола, бр 6648 

од 27-У1-1951 г. 11—139—2735 

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија 
и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 26444/51 год.,^ записан 
е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 502, рег. бр. 502, занаетчискиот дуќан под фирма: Ра-
ботилница за изработување на вештачки камења, Владимир 
Василев Клочко со^ седиште во град Бит.ола. 

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на ве-
штачки камења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Васи-
лев Клочко. ^ / 

Од Повереа за финансии на ГНО — Битола, бр. 26445 
од 13-Х-1951 г. - Н—157—3078 

Содржина 
Рег. бр. Стр. 
124 Закон за усогласување прописите за прекр-

шоци од з,аконите на Народа Република Маке-
донија со" Основниот закон за прекршоци 243 

125 Законот за усогласување кривично-правште 
одредби од законите на Народна Република 

Македонија со Кривичниот законик 248 ' 

Издава: Новинско издавачко претпријатие пСлужбен весник на Наводна Република Македонија" Скопје 
у^ "29 ноември". Одговорен уредни^ Петар Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната 

банка — Скопје бр. 801-901702 Печатница 'Тоце Делчев1, — Скопје. 


