
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ (ОШТАРИНАТА В ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИН 
Н А 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 

Б р 11 СКОПЈЕ, ЧЕТВРТОК Ѕ АПРИЛ 1947 Г. Год. III 

^Службен веса ек на НРМ" изл вгув и хвремеао- Ракописите 
се а шракјаДт Во душица? авша.н^ на машина во проред ал 
една страва од габакот, на адреса: Службен верник на НРМ 
- Маршал Гиго бр 10 - Скопје Ракописите не ое вријат 

Цена аа верникот е 4 ФИН. ОД габаа, Претплатата за оаза 
дана 250 динара а зч едно а о ли Р) див 130 динара - Преп 
алата се ашракја преку Макид^оа ст^пан^жа б^нки - изи-
грала аа Народна банка на ФНРЈ - Скопје - чек скепса 
8-30II29 или Ја вѕи^л во зимата ади и настрана ја за верникот 

108 
На ошовдние чл, 1 од Законот за овластуење Владата 

да Народна Република Македонија за донесував уредби за 
екон зонуиациЈа на недвижни имоти во општ интерес и А! 
од;^дуе височината на накнадата да таа експроприрала, 
Владата на НРМ по предложена на Министерот на гра-
Лежите донесуе: 

УРЕДБА 
за експркхпрр нација ма недвижниот имот потреби зн 

изградбата на: 

1) Гаража и складови за вФеграпв во с. Маџари. Окол-
н о ; 2) Згради на Министерството на палежите во Скопје; 

Патишта: а) Битола^Чаниште^Маково; б) Кратчп--Про 
бингги^Крупиште,' в- Злетов^Пробипттип; г) Скопје^Го 
ст-ш а р—Те гово—ЈЏб а р—Ох рн д—Ресе н—В тода; д) Град^ко-" 

. П ч и л е К р у ш е в о ; 4) нејасен одводителен канал Тркање 
(Злетовска река—ГСочатасо поле) 5) Каналот Коч шока река 
ен Кочанско поле; в! појасен одводителен к^нал по полите 
На Веласица (Стдолгапњ поле) 7) Главен одводителен ка,нал 
Од М 1НОСПИТОВОКО блато од Бугарската грачипа ((Отрумишко 
поле) 8) ВодРчни ншоителен канал (Отрумишко поле) О) 
Главен иапоител^н канал Рашче—Кондово—Норче Петров 
(Скопско поте) Регулација на р Вардар (Скопско подеУ 

Чл. I 

Се експшприира или зема на времена употреба недвиж-
ниот имот на физичките и приватно-правните липа и коо-
цер нивните организации, потребен за изградбата на: I) Га-
ражи и д а д о в и за „Феграп" во с- Маџари Скопско 2) Згра-
би на М-впто на градеж иге Скопје; 3) Патишта а) Б и т п л а -

Чаниште; б) Кратово—Пообч.штип-Крупиште; в) 
Злетово—Пробиштип; г) Скопје-'Гетово^Гостивар—Лебар-
Охрид—Ресен—Битола; д) Градско—Прилеп—Крушево 
П01"!п!н отводителен канал Тркање (Злетовска река Кочинска 
П ле) 5) Каналот Кочанит?а ѓека во Трчаноно по-ле): 6) ТТ^а 
сен одвздит канал во полето на Беласица (Стр, п.) 7) Гла-
еви о д в о д е л е н каиш од Моноспитовг;кото блато од Бугар-
ската гоачица (Отрумишко поле) 8) Водочни напоателсн 'ка-
нал (Отрумишко п^ле) 9) Главен напоителен канал Ратаче-
Кондово—Гјорче Петрев (Скопоко поле) 10) Регулација на 
)). Вардар (Скопско поле). 

За итате потреби може Да се употреба и општонарод-
ниот ИМОТ' 

Чл. 2 

Се еаопроприира во смиоол на одредбата на ова Уредба 
Оној недвижен имот -ели п р а в т на него; 

а) На кај шт^ име да се изгради еден од горе нчвед^ 
вите ѕобекти; 

б) Кој што ќе служи ЗА потребите на еден ОД горенава 
дени е обекти. 

Времено може да се земе на употреба имот чија упо-
1Ч?еба е нужна ед извршував работите околу изградбата на 
еден од горенаведените обектш 

Чл- 3 

На физичките и прив ггно-правните липа а коопера-
шепите организации ќе им се даде накнада за имотот еко-
проприиран или земеа на времена употреба но оваа Уредба' 

Како' накнада за експропри и раниот имот м^же Да се 
лавот во соответш вредност и недвижности од државниот 
земјишен фонд, доколку ззпственикот на експрории^аниог 
имот т тоа пристане. Во овој случај имотот од земјишниот 
фот д се дава на сопствениот на екс прории раниот имот во 
полна сопственост г на слободно располагање. Преносните 
такси ги плакја лржтзчц н^ вметка на трошковите на 
п пори нацијата 

Чл, 4 

Екон рори а аци јата, ја снроведуе околиската односно град-
ската експрорч и андона комисија на околијата односно гра-
дот на чие подрачие се навија имотот кој што ое експро-
п р и р а односно зема н-а времена употреба. Околиската од-
носно градс,ката експрориира комисија се оостои од еден 
претставите л на надлежниот околиски односно градски наѓ 
роден одбор, еден судија на надлежниот околиски суд и 
еден протега вител на Министерството на гр! лежите. 

Членовите на околиската односно градската експрорин-
аципна комисија ги одредуе надлежниот односно околискиот 
градски одбор, со ТОЈ нреттавителот На Министерство Ш 
градежна та б-тте -преден ОТ Министерството на гра-
бежите 

Чл. 5 
Око.шскатА односно градската експрорииациона ѕомв-

сија го утврауе имг-тт^г кој шт^ се експроприра или зема 
на времена употреба и ја одоедуе височината на накнада^ 
која се дава на сопственикот. 

Ирошв одлуката на околиската односно градската еко-
нроприилпиона комисија се поднесуе жалба во сро-к од 15 
дена но примањено на одлукава на ЕкспрорииациОнага воО-
мио^ја при Владата на Народна Република Македонија со-
ставена од 5 члена од кој што четирите члена ги именуе 
Владата на НРМ ^ еден Врховниот ^уд на НРМ од редот на 
своите членови. 

Чл- 6 
ШТ'М ЈКО гуската анаано градската ексародраиациона 

к мисија го означи а процени недвижниот имот кој што ов 
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доопрстрвира од шено вена на времена употреба, ве се де-
врин забелешка во интабулацшаитв книги а имотот се п ^ 
ЈРва во посед на државеите органи за граделе г ф е наведе 
Шите обектИ' 

Жалбата против одлуката па околиската одагао град' 
наѓа експропринашиона коМисаја же го аадржуе предава^ 
што на п̂ ЋЖЂш/оФ ж т шаи мет вш 
времена употреба. 

,Чл. 7 
Правосилната одлука на околиската односно градската 

деовродргдоациоаа (комисија е основ на укнижуевето пра-
вете на сопственост во таписките книги, 

Чл, 8 
Се овластев Министерот на градежвтв во согласност оо 

Министерот на финансиите па НР Македонија де м а д е 
рравилник аа постапката за експршрииадија по оваа Уред-
ба в ѕа начинот на утврдував к исплатуеае накнада па 
еопствентште од еклгроприираииш имот' 

9 
Оваа Уредба влегуе во евла оо девот на објавувавте во 

„Службен весник на Народна Република Македонија". 

Ск,опје, 14 III 1947. год Бр. 2491. . .. . 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ 
Л. Колишевски, е. р, 

МИНИСТЕР НА ГРАДЕНИТЕ, 
Т.Иопиши, с р. 

109 
На основавме чл. в ед Уредбата еа вкспроирнЈашгЈа на 

недвижниот имот потребен за изградбата на: 
1) Гаражи и складови за „Феграп" во с Маџари-скоп:кп; 

вгради за Министерството на градените во Скопје; 8) па-
гишта: а) Бито ла—Маково—Чаниште; б) Кратово^-Пробг 
шти п—Крупиште; в) Злетово—Пробиштип; гЈ Окопје-Тето-
ео-Гостивар^Дебар Охри Ресен-—Вктола; д) Градско 
^Прилеп-^Крушево; 4) ,појасен одводиителен камал Тркало 
(Злетовска река—кочанско поле) б) каналот Кочанска река 
во кочанско поле; е) појавен одводиителен канал по полата 
ва Беласица (етрумигакк) поле); 9) Главен напоителен канал 
Рашче-Кондево—Гјорче Петров (скопско поле); 10) Регула-
цијата на р. Вардар (скопско поле), а во согласност со Ми 
нистердег. па - финансиите ца НРМ Миниггерот на градежните 

. на Нр Македонија, пропитуе 

ПРАВИЛНИК 
постапката е а експропријација ни недвижниот имот 

потребен за изградбата на: 
1) Гаражи и складови за „Феграп" во о. Маџари-скоп^: 
1) вгради за Министерството на градежите во Скопје; Ѕ) па-
тишта? ѕ а) Витала—Маколо—Чат? иште: б) Крзтово-ЛровИ' 
штиПт-Крузшпте; в) ЗлетовоПробиштип; г) Скопје^ 
ВО—Гостивар^Дебар Охрид-Ресен—Битола; ж\ Градско 
-Прилеп-Крушево: 4) појасен одводнителен калал Тркана 
О тетовска река--кочанско неле) 8) каналот Кочанска река 
во кочшске поле; е) појавен одводнтггелеи канал по новите 
ва Веле си па ѓструмипшп поле); 9) Главен иаИотггелен м м 
Рашче-Кондево^Гјорче Петров (скопско постер 10) Регула-
цијата, на р. Вардар (скопско поле\ и ва височината, начи-
нот на утврдувањето и исплатуелето на наградата на 
т е п ш т т од експроприраниот имот' 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Чл. 1 

Експропријацијата^ недвижниот имот потребен ва иии 
градбата на 1. гаражи и складови ва „Феграп" во е. Маџари! 
еѕопскѕо; 2' вгради ва Министерството на градежите во Сион 
вје; 8. патеше: ѕ) Бхшла^Макрво-^-Чавиштв; б) Краггево-4 
Пробиштип^Крупиште; в) 3л0гово-Пробиштип; р) Скопје 
^Тетово-Гостивар^Дебар-0хрид-Ресен-Битола; д) Град^ 
еко—Прилив—Крушево; 4) појасен одводоителен ген-ад Тр^ 
кане (Злетовска река-нкочанско поле) б) каналот Кочанска 
река В)о кочанско поле; е) појавен одводиггелен канал по. 
болите на Беласица (отру мишко поле); 7) главен одводна 
В Ѕ Т Н ^ Ј ВЖХЈВЛАД К О Е Д О Ф ОАОПОАЗТЖКПВОДО ИГО ИГЗШЛ БОНЗД . 

((сгрумишко ноле); В. Водочко иапоителен кшал (струите 
во поле); 9' главен лапоителен канал Рашче-Коодево-Гјор' 
че Петров (скопско поле); 10) Регулацијата па р. Вардар 
(скопско толе), ќе се изврши во оној обим кој е потребен 
ва изградувавте на зоотвстниог определев обект. 

Големината па земјиштето кое се експроприра односно. 
времено ѕававма ја одредуе в решење за тоа донесуе 
вистерогг на градежите^ 

ЧП. 8 

Времево може да се 'земе на употреба шготот нужен и 
извршував на работите околу изградбата на определена 
обектиЈ како што ее земјиштата ве сместував материјал в 
инвентар, најдени ва вадење песок, тодор, камен и ДРУ1 
материјал. 

За времена употреба ца недвижностите ве се даде наде 
нада на соп?твевиког, по прописите на овој правилник, вб 
вид нѕ годишна кирија. 

Ваков имот може да. се зема на времена употреба по^ 
услов да може да ве врати на сопственикот приближно во 
првобитната состојба/ во противен случају на бќфале де 
сопственикот в овој имот ќе се експроприра^ 

Ако ?е експроприра само еден дел од недвизкниот имо^ 
а останал и от дел постане неупотребив. на барање на сол' 
ствеаипот ќе се изврши експропријација и на тој преодни 
кал дел. 1 

Во случај Да заради потребата ва која се врти експро^ 
пријатната Може подеднакво д4 се задоволи било ^ коЈв. 
од повеќе недви-жности, ќе :е' експроприра онаа Недвижност 
која е од шмала вредност или од помало стопанско зла' 
чоине. Вака ќе се постапи в во случај па времено аавзио 
маке па имотот^ 

Чд. 3 " . ^ ' ^ 
Зградите и постројките кои се иавогјат на експроприра 

ивот ИАЈОГ, ВК) колку ое сметат АЛ иедвижиоети ПО пропи Ј 

едте па грагјанското право, се експропрират аае^о со зем^ 
Јшвтето. Останелите вгради и поогројки оопствешкот е 
должен да ги укоски, ео право иа накнада аа направените 
трошкови. 

Ако зградата е некакво индустриско или друго прегори^ 
Јатие со машински урегјај, експропријадијата ќе ги опфане 
уградешите ингталадии само тогај, ако после одвајањето 0Ц 
вградите не можат да те употребат на дотогашната намена 
во друга вградам Во противен случај сопственикот е должев 
да ги уклкчш ваквите инсталации, со право на накнада Ш 
трошковите. 

Шума. самииикнати и садени дрва кои се илвогјат ѕѕа 
експроприраниот имот не претутавуат предмет на еѕспро^ 
оријапија дочолву ова изрично на нив ве'ве однеси. Игги^ 
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,се ќе ги посебе и уклони оној кој ја бара експропријацијата 
в ќе с.е стават а сопственикот на употреба со накнада но 
одредбите на овој правилните 

И ЕКСПРОПРИ АЦИОН А ОСНОВА 

Министерството -на градежна е1должно "јц в х ^ ш о ј по 
одделен обект приготви вкслроприадиова обнова по долу : 

заведените прописи, 

Чх 5 

Е лш р ои р акционата основа е сочинува!; 
1. Парцедниот план, во кој се оцргуат парцелите кои. се 

предмет на експропријацијата' На наредниот план мора да 
виде означен појасот на земјиштето кое се експроприра! а 
делот кој што од парцелата се експроприра се обележув си 
1ВКЈКЈИ'0Т број на пописот. Сите вгради и други обекти кон 
ве навогјат во експроприраниот појас - мора! да Од уцртат . 
во планот. 

2- Списо!: на земјиштата кол се експроприрај со о в и 
рубрики: 

а; Редеа број; 
б) Презиме, татково име н родно ние ца сопственикот шџ 

земјиштето го местото р неговото, живеење; 
в). Број на катастарската парцела ила граничарите за 

веијиштлта, во случај кога н-ема катастар; 
V) сорта на расте пијат а; 
д) големина на целата парцела; 
е) големина на делот' кој се експроприра; и 
гјј големина на експроприраниот дел од парцелата. 
Спис окот мора да биде во согласив со парцелшаот план. 

. На крајот на агиаокот треба да ед изложи описот на 
правата врз т и недвижноста која се експроприра Но ра' 
Ѕц̂ г како се по списокот Заведени односите парцели, 

3. Попис на зградате, 1С0 изцрдао олишуење на вгра-
дите кои се наведат во експроприраниот појас. Кон овој 
попис треба да се приложат по возможност плановите 1 
'фотографиите на зградите' 

4. Попис на уништените сејанда и сечените дрва и дру/ 
т е штети причинети со ,трасирањето или. градењето. 

Бкспродрнацноната"^нова ќе се состава на, основа н! 
геодатски и технички прописи како и со присобираше на 
веродостојни податпи на начин уобичаев ва такви случаеви:' 

Чл- 6 

Ексироприациошта основа му се доотавуо на. ооответ1 

циот околиски односно чадски народен одбор во два и д о 
Перка, наедно оо редењето на Министерот на градените СО' 
1кое се одредуе претставник на Министерството во екетгро' 
Цриациола комисија, 

Предн да се достави ексдроприационата основа на око' 
Нискиот односно градскиот Народен одбор, Министерството 
За градежите ќе го одбележи ехспроприадиониот појас со 
Ѕидни дрвени долчиња. 

1 Ш ОбРАЗУЕЊЕ НА ОКОЛИСКАТА ОДНОСНО ГРАДСКА 
ЕЗДСПРОПРИАЦИОНА КОМИСИЈА 

Ѕл. % 
Штом околискиот односно градскиот народен одбор го 

црта!" рушењето сдекспроприационата основа одреду е свој 
ИјретстСЗител Л) ексдро^иадионата комити ја, ќано и еден 

од судиите од надлежниот околиски суд и го зхкаагув де-
нот на состанокот на членовите од ,еаспролриационата ко-
мисија (во на сошиениот текст , комисија) заради колатту). 
сање и поаѓање клетва' 

Член на комисијата не може да биде оној кој на било 
ед, начин е заинтересира-а 8а недвижноста која се експро-
.прира зодноедго Таков член ноже 

, деа биде исклучеа до барате на заинтересираниов. 
1 Состанокот на членовите на комисијата зо цол на 

стнтуисање и полагање келтва ќе се одржи кај околижнод 
односно градскиот народен едбор' 

Членовите на комисијата полагат пред претседателот на 
околискиот односно неговиот заменик, клетва, оти својана 
должност ќе ја вршат совесно, непрнтграно и по прописите 
на овој правилник. 

Чл. 8 

Службата на членовите на комисијата, о^ смета за, ј а в и 
и дочеона служба. 

Членовите на комисијата и мат право на патен трошкови, 
дневници н награда' Овие. трошкови ќе се исплатат на 
рег на средствата за градење на определениот Фбект. 

Чл' 9 

По:де коаституисањето ш, ,комисијата, и положена^ 
клетва експроприационата основа ва определена шола ја 
му се предава на претседателот, на комисијата, кој ве Оф 
реди кога ќе ќе отпочне кон спршедуењето на експроприе-
цијата. 

Чл. 10 

Ако обемот кој се гради опфануе од земјиштето ш% две 
или ловечко околии, тогај решението на Министерот и 
надежите со експроприационата основа се испракја првФ 
да едва Околија, а след свршената работа во одредената око 
лија, се испракја во другата итн- околија, дека исто се обра^ 
вува нова комисија кода со, шшзтитуира и работи по пропи-
сите на овој правилник само за својата околија, 

IV РАБОТЕЊЕТО НА ОКОЛИСКАТА ОДНОСНО 
ГРАДСКАТА ЕКСПРОПРИАЦИОНА КОМИСИЈА 

Чл. 11 
Комисијата ќе ја спроведе истовремено и еколродраадж^ 

одата и о ш т е т а т постапка. 

А- ЕКСПРОПРИАЦЕОНА ПОСТАПКА 

Чл- П 

Комисијата работи во полниот сл ооотаз од трн члена, 
Работата на комисијата о полноважна ако со праоатае 
сите членови. Претставникот на Министерството на градеше 
те 0 претседател на комисијата' ч - , 

Дл. 13 

В6 "ексдроприационата постапка, а по поднесената оае^ 
иродриациона (основа, комисијата донесуо решење оа лош, 
кои -недвижности се експропрират а ш и се вемат на вре^ 
мена употреба, како и кои згради и други обектл мораат да 
се отспала,? или пресметаат. 

Чл. 14 

Преварите л но комисијата е должна, преку надлежниов 
местен народен одбор, со оглас или по уобичаен начин, Ш 
ги повика сопствениците и другите заинтересирани дин% да 
во одредено време и на одредено петто ја причекат вомисх-
јата за да би дале свои изјави и присаству^ле на еасфо^ 
приационшга и оштетената' постапка. 
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Ало неко) од оошзтвенндите ве бш ДОШЕ, жтктјш ќе 
ијг одреди ваогапник' 

Сито заќмсшпш на ваннтересираште ада, во погрдо ш 
границите и М 1 Ш Ш Ш ^е 
ва прашањето, ва вшарилуењето на преоагшалиот дел е 
Постанало Невозможна н оггегоаЈГо. како и друш прашања 
подигнати од заинтересираните комисијава т ги забележи 
во записНЕЕ. - , 

Комисијата ќе иастои на самото место, да ја провери 
точноста на сите ставени, забелешка и основшно:та на ба-
раката, па на крај, ва сето тоа ќе состави формален вшие-
ни^ и ќе го донесе својот заклучок во поглед на експро-
пријацијата на недвижностите, привремената, употреба како 
е4 За барањето па заинтересираните, 

16 

Записникот од аден 15 на овој правилник со жзвршв' 
анто и уцрташш исправки во парцеѕшдот план в во епи-
социтв претставно основа ЅП донесуење решевме од отрана 
на комисијата за експропријација или времено завземање на 
недвижностите в територијата ва дотичпиот народен одбор. 

На оѕие сопственици од експроприраните ведвшвнкмп 
ѕѕи приговори комисијата пе ги усвоела, ќе се издаде 'Образ' 
кожено грешење се напатствие со правото на жалба, 

В. ОШТЕТИЛ ПОСТАПКА (ПРОЦЕПА) 

Чл. 37 

Во оштетната постапка. која ве се спроведе е истовреме-
но со експроприационата постапка, комисијата ќе изврши а 
ќе донесе решеше за вапѕада за експроприравте а времено 
в заземените недвижности, т ш и за накнада в а сите иаг 
правени други штети. . 

Накнада^ ќе се даде и това во нафи или во натура 
у. е' замена ако сопственикот пристане да прими друга 
недвижност во замена за експроприраната. 

Наградата ќе се наплатете од средбата њ грчење вл 
определениот обгу;т, 

18 
Стрмата вредно;!' на експроприрани ге недвижности 

се утврдуе спрема нивната средна мзсш приметат вредност 
и а денот на пронесат?), а по извршениот увид на самото 
ПРОСТО. 

Заради шарка ориентација т ј изнајденото на вредно-
ста за рабни експроприрани недвижности, ѕошсијата, ако 
гш биде возможно, ве прибави од полоделскиот стручна^ 
и.ли друг земјоделци за ораници, ливади и вовјњади жв^ 
ние, а од градежниот стручњак за згради Ћ постројки, 

Кош се во прашање фабрики и Друга постројки, за чир 
родена е погребна стручна спрема, комисијата ноже т 
пресува еден или повеќе вештана, 

Чд. 19 

Во тенот на делат оштетена постанаа шшсијага вода 
заппспиЕ кој што го потшшуат сите членови на комисијата 
I? заинтересираните, 

Ча. 20 
Посде уоа вошгајата присталуе на процена ч жога о^ 

шгаииство ѕа гласовите Џ утврди височината на вакда-
дага, тоа се уведуе во записник Одделното ишта% т едни 
ЅЈ5 членовите исто се заведев во вапмннтт. 

Во случај да сите три чл^на дават р^лгт.ш лачи. 
м вене зристичка ?рел;ШЈ, 

Чж- 21 
Објравложеното решена вое се дава ца еадвтерееованио^ 

врева да оодрикн предметот з а процената к големината ш 
проценетата накнада, како и наушно? како Ве се исплата 
накнадна в у т и да гадДа 1о волау ааввтереооваздоот ве % 
вадоволен со процената. 

Во режењето поодделно ќе ое назначи: наградата вѕ 
експроприраната недвижност ѕ) годишната накнада (кирија? 
еа време завземање на недвижноста д) наградата ва оштета 
ната летина 4) наинадата ва озтанааште штета. 

Чл. 22 
Кова комисијата ја гавриш еЕслродриадионата основа ќе 

го испише овој тжн: 
„Околиската односно градската евспроприациона вомн^ 

саја 
кота овој план (односно описов) во спореди со оостојч 

вана на теренот и кота ги преслупга баинтереооазанитв соп^ 
оивеници, ги унртала односно (вапишала) сите утврдев про^ 
мени, та за тоа овој план (односно список) го п р о т и в ^ 
исправен и го одобруе". 

Чл. 23 
По завршената работа комисија ја доставуе експрмгриа^ 

ј о г а т а сенова па Министерството на градежните, кое 04 
своја страше, ќе испрати еден примерок од наредниот плац 
И апостол на земјиштето ш надлежниот оковгасви суд ни 
зде д одравте се навогја недвижноста воја е 1федмет н^ 
експропријацијата^ со барање да се изврши времена з^з-ј 
летка во интабулационите книги, 

Чд. и 
На основаш!о правосилшггеч решенија ш еаѕспроариацв' 

одата комисија (чл. 28 од овој праввзгак) МапВстеретвот^ 
на градежитс ќе Изврши прето^ф^а вџ ввоочината ва про-
менетата накнада ви секој заинтересиран сопственик, и ^ 
преселената накнада де се исплати па заинте реси р з н ит е -

V, Ж А Л Б И 

Чл. 25 

Против решењето па, ОколшгагЈа односно г^дската екс^ 
ѕроприациона комисија странките имаат право на жалба 
пред Бксп ронриапиона та комисвја ири Владата на Ш3, 
Македонија. 

Жалбата се вложуе во зроѕ од дена од приемот и5 
решењето прег,уоЕолисвиот о д ш ш градскиот иародев одч 
вр на чија територија одвоената комисија работела, 

Жалбата се поднесло во два примерка. Околискиот о^г 
џ е т о Градскиот народен одбор оден примерок доставуе 
Министерството на градежите, кое во случај на потреба г^ 
даде одговор на наводите во жалбата, а вториот примерот 
го достшвуе вшосредио на Експроприационата комисија 
ири Владата па НР Македонија. ^ 

Министерството па градените е обавеѕисќ експрои^паЈШ' 
Шата основа односно Записниците да ги достави на тадле^ 
ипо? орган ва одлука но жалбатв. 

Жалбата против решената па окозшжата 1кспроприа-
циева комисија т го вадржув предавањата на имотот ц 
соответикте органи изтлежнп а а градете ш отгр^делекн?^ 

ЧЈК 

Кога ОДшЈриирвацноната тѕпитијџ, ири Владата на Ш 
Нлѕедопвја На време ја прими т,е ревт сирена д ^ 
козите д,ми е укм ти рѓа о^и^г,лтегиа 
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' Джл п ф ц да о жалбата в е ш т и о т ве го преиначи ре-
Инадео ви околиската односно градската Ешхроприаошш 
доовде в ќе ги изврши или ќе нареди да се довршам но. 
Правите во ввслрсшриационзт основа в во плановите, како 

со друго ипо 418 најде еа потребно, 
Во поглед на процената, ако вајде да е жалбата умеела, 

првостепеното решена не го преиначи ш ве одреди накнада 
по СВОЈА оцена или решеното ѕа процената ќе го поништи 
Л нареди нова процена. 

Чл. 27 

Своето рошење Вшгроприадзоиата комисија при Вла-
дата на НР Македонија ќе го достави на надлежниот Оке-
ански односно Градби одбор и на Министерството на гра-
Лежите на кое ќе го врати материјал поднесен од "Министер' 
ството на градежите во смисол на члл 25 став 4. 

Ошлиекиот односно градбено? народен одбор втгоросто 
вените решела ги доставуе на жалителите, 

Чл. 28 

Решеното за експропријација Односно за времено зав 
земање недвижности позтануе правосилно, ако во срок од 
15 дена против него ќе е вложена жалба, односно кота Екс-
1гропрнадиоиа комисија при Владата на НР М-акедонија^ по 
повод ш вложената жалба донесе свое решение со кое ќе 
го потврда или преиначи режењето на околиската односно 
градската ек шропрна диов а комисија, 

'Минцстерзтвото на градежите на основан и е правосил-
ните решена за експронриадија ве бара укиижба за правото 
на хшстведост во таписките книги па надлежниов жБЛИ-
СКИ суд 143 недвижноста КОЈА му о дадена во замена 
на основа правосилното решение за извршен-ата експро-
приоди ја. 

VI. ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ 

Ча. 29 

Оптагонародниот имот во раде на државата може да зе 
употреби за потребите предвидени во чл. 1 за овоЈ правил-
ник. каже и за замена на недвижноста во смисла на чл. И 
став % на овој правилник. 

За овозможував на вадената Министерството на граде-
ните но од разбере со соодветните органи за недвижностите 
фо кои евка управуат, односно со народните одбори за не-
движностите со кои управуат народните одбори, кои ао-

1 должности во државата сопственост можат да се употребам 
ва залг-ша со експроприраната недвижност, а режењето 8а 
ова банана не во добиев надлежната Око ли СЕ А односно Град-

; схи Бкспропрнади.она неагилна, 
Министерството т градбите о должно сита случаи вг 

свршените замени да ш пријави на ооответните органи од-
носно на надлежниот Народен одбар заради евиденција 

Чл- 80 
Експрозгриацпоиаха доставка нако а општата достава 

На околиската односно градбата Екшронриацнона комиси-
ја не смее да го успори текот на изграденото на определев 
Мек?, Ава-ЕОздкЈијата на зршв не донесе решена, Минн-
шрсгаото о градежна име право да ја вене во посед не' 
даижаоева обележена во својот наш ѕа доградбата на одои 
Ш обешггв определена во чл. I од овој правилник и да ги 
адим. дое други рабати нужтгх ѕа нормалното иввршуеве в 
Јгродожгуете рабатите околу и в ш д е т е т о на определениот 
обекг. 

Чл. 31 
Сите потребна шлатствија и толчења аа извршував 

на овој правилник ги издава Министерот на градежна на 
НР Македонија. 

Чл. 32 
Опој Правилник влегуо во сила со денот копа ќе се оО 

јави во „Службениот весник на НР Македонија". 
Скопје, 17 III 1947 год, Бр. 2830. 

СОГЛАСЕН: 
МИНИСТЕР НА ГЛ\ДК-МШ; 

Т. Ношпал, е. р, 
МИНИСТЕР НА ФИНАНСИИТЕ: 

Д. Џамбаз, с- р, 

н о 
Со иел за што поарно и побргу организусње на инду. 

стрм јата, за уголемуење и рационализации ја на производ-
ството како и овозможував што по правипна расадело па 
суровините, голупроизводствот0 и готовите производи, а 
на основнине чл. 23 од Основниот закон за др тава ита сто-
пански претпријатија во врска со чл. 4 став 3 од петно? 
кон, Министерот на индустријата и рударството на -НР Ма-
ке дони ја^ донесуе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
За формирана на Земската управа за олентроприареда 

1. Се форзшр-1 Земска управа за електропривреда со 
седиште во Скопје тико административен-оператакац рѕшѕ̂  
водител на сите електроп^ивредни претпријатија од 
бликанино значение во Народна Република Македонија' 

2. Земската управи за електрон ривреда ина адувнв-
стрхтпвно-оперЈГИвно раководство На следните претпријатија: 

а) република п ек и електрични претпријатија кон се бават 
со проектирани и изградувал на построена оа производиа, 
преноа разведував п употреба на електричната едорпфо -а 
кои ра-куаг 50 оле ггоопрнвреддата служба за сиабдуеље и д 
потрошам иге со "електрична енергија; 

б) претпријатија производиа. на,бавка и дистрибуци-
ја на целокупниот електрон а тери јал": 

в) сите слеѕтр шрцврепгси претпријатија кои не се оп-
фанати во предните точки з истите зе од републиканско 
з зачепив. 

3. Земскап уггриза за ,еле^тропривреда ка-о админи-
стративен -оператицел отпуштел е надлежна: 

а) да донесуе правила на претхгри)атијата и да се трмжи 
за правилна орган па шија тга истите? 

б) да ое гриша за правилно функционирање на олек-
троЈѓривредно га служба го, снабдував на П ограничите ед 
електрична енергија, прои-зводи,а, пренос, разведуваа и про-
давање на електричната енергија; ' 

в) да се грижи за подигнував на електршпдузтрцјатѕ, 
производн,ата, наставата и диетрибуцдЈата на целокупниот 
материјал петре "зп за електрифишција ва ЅемЈата како 
а за сите средства со кои се производи ш пришило елек-
тричната енергија, односно се жзве,туат работи во врспѕ. 
со това; 

дл оотвуе работни планови^ шанови и оЅѕова р 
изградба (а-а-везпгдиоаеи финачсиоки планови капо I? 
да одредуе а а л т и на ттретнрпјатијата во рамката на своите 
планови; 

д) да дава смерници м 1Језокунното работење ѕа 
гропривро.^штс претпријатија и да врши надзор над р а с -
тењето над нотите; 
Решението н-а Мин-истерзтвото на шду^гриЈага ж рудар-
ството (за примена на името I бр. 23 од 28 УШ 1946 год.) 
се простине со својата работа ш да 1 јануари 1947 год 
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2, Претпријатието „Елекгро-Македонијг" во сро,к од ео 
цена се вадолжуе да приготви Ликвидационен баланс. 
I б, При Министерството на индустријата и руадрството 
НА НР Македонија, да се формира коми :ија со цел: 
' Да изврши ликвид адија па претпријатието „Електро— 
Македонија"' - Скопје на основана на ликвидациониот 
'биланс на п ^енатото претпријатие. 
1 4Ф По измируењо на обзвезите и прибирање на барањата 
во чистиот имот на претпријатието према билансот на денот 
на конечното ликвидирате ќе располага Владата на НР. 
Македонија, 

Се овластуе Министерот на налутената и рударството 
на НР Македонија да одреди ликвидациона одбор и издаде 
поблиски напатствија ва начинот ел извртиуење на ЛИКВИД 

Нацијата. 

Скопје, 29 јануари 1947 год. Бр. 734. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ ПА ВЛАДАТА НА И РМ 
Л. Колишевски, с, Р, 

Министер на ѕиду стр. и рударството: 
Инж' 1\ Василев, с. р. 

111 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за трошковите и до-

бивката на државните угостителски претпријатија од 31 де-
кември 1946 година (Службен лист на ФНРЈ бр. 106 од 31 
декември .1946 година), а на предлог на Министерството на 
трговијата и снабдувањето — Владата на Народна Република 
Македонија донесуе: 

Р Е Ш Е Н И Е . 
За оеластуење градските и околиските народни одбори на 
Народна Република Македонија да го одредат постотокот 
ѕначение на територијата на Народна Република Македонија 

државните угостителски претпријатија од лакалко 
на општите трошкови (режија) ч стопата на добивката за 

Чл. 1 

За с т е угостителски прстпријиив"а од локално знаме-
нце се овластуат надлежните градски и околиски ат род Ја 
Одбори на На.родна Република Македонија да го одредат по-
с т о л о т на општите трошкови (режија^ и стопата в а до-
бивката ̂  но претходно согласно па Министерството на тр-
говијата , и снабдувавте на Шрпдна Република Македонија. 

Чл. 2 

Ири определувавте на полошите на општите трошкови 
(режија) а стопата на добивката ќе се има во предвид на-
ЈФдбата за категоризација на државните угостителски прет-
пријатија на Министерството на трговијата и снабдувавте 
на ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ бр. С од 31 јануари 1947) 
како ц на стварните извршени калкулации На основа до-
сега шн ото пословаае на угостителски!е претпријатија, 

Чл- .3 

Одредени 1с постотда на општите трошкови (режија) и 
стопата на добивката ќе се применува од 1 јануари 
1947 годпна. 

Чл. 4 . ' 

Ова Решение спалува во сила од денот на објавувало, 
а ќе еб применуе од 1- ј ^ а р 1947 годиш. 

СкОпК.ЗО -јануари 1947 год Бр. 1007' 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВДАДАТА НА НРМ 
Л. Колишевски, с, Р. 
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Врз основа ца чл. 6 став II ред в) Уредбата за разме-

н и т е на трговијата на големо и н а мало ца Владата на НРМ 
број 1065 ОД 30 I 1947 година,, 

Претседателството на Владата на НРМ Донесува с л а к о т а 

Р Е Ш Е Н И Е 
За максималниот допринос за фждот на раководството на 

државните трговски претпријатија на големо и мапо 

Член I ј 

Максималната стола да доприносот за фондот на рако-
водството се пр опиту е: 

а) за државните трговска претпријатија на големо о(Ј 
1 (еден промил) од вкупниот годишен промет на претпри-
јатието; . 

С) за државите трговска претпријатија на мало со ђ 
е) да ги помага претпријатијата во организацијата на, 

работата и при снабдував^, им оо сирована н друг нужевс, 
мат срија л,-

ае) да води евиденција на целокупното работењ-е; 
з) да врши ревизија и донесуе решение 8а спроведуваа 

на комплетната ревизија; 
дз) да дава предложен и ја за поставував на службени^ 

ни д ате од 1-вата група по чл. 12 ,-од Законот за државните 
службеници; 

н) Да понпштуе, углпуе, меадва и обу.зтавуе наредбите 
и решенијата на директорот на претпријатието; 

ј) да по потреба предлага на Министерот на индустри-
јата и рударството на НР Македонија за проширував, мо-
дернизирање. преуредуење и преселував на' постоењата! пр^1 
пријавија. спајање или олвајање како е престанок со рабо-
тата нл претпријатието; 

к) да работи према наредбите, директивите и упат' 'внга. 
на Министерот иа индустријата и рударството, така да на 
претпријатијата и построеаата во точка 2 од ова Решен-а% 
пренеле упатствата, наредбите и решенијата на Министеров 
па индустријата и рударсвото на НР Македонија и контро-
лира и идиота извршуење; 

д) д\ соработуе со претпријатија при составу еаето на 
Е ал кули шед и да дава на надлежните орг-ани своето миени%, 
ва положение калкулации од областа на електропривреда! а; 

љ) да организира прибирање и оредуење на статистички 
додатни од претпријатијата; 

И) да се грижи З.Ј спреаааето на техничките а стопат 
ските кадрови на претпријатијата к,ако и за распоредува 
на истите; и 

н) да обавуе и други работи кои правилно ќе ги доде-
ли Министер оч н индустријата и рударството на НР Ш л . 
колонија. , ' ' . 

4. Земската управа за едектрспривреда во Скопје сѕ 
уаравуе од началник, кој може да" им,а еден или два 
мошника-

Началникот и неговите помошници ги доставуе Мии-а^ 
етерот ш индустријата и рударството во согласи-в со Прет-ј 
седателот на Владата на НР Македонија. 

Персоналот од И-та врста од чл 12 од Законот на дрк^в- ; 

нћте службеници, во Земската управа за електропривредз 
како и 'во претпријатијата кои се под' административнана^' 
ративно раководство на истата, ќе г5 составу е н^таАико^ и% 
Земската управ,а во согласив со Министерот на индустрии1 

јата и рударството1 на НР Македонија. 
Персоналот, од )П-та и Јатата врста по чл, 12.,од ко/ 

нох за државните службеници ќе го поставев; за Земската 
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управа — началникот на Управата а за претпријатијата 
јриректррдте ДО претпријатијата. 

б. ДА иадржаваље до Земската управа т елеѕстронрнвре-
до, т. оа покривање на личните и материјалните расходи 
до служи цедентот (сумата) даваш од претпријатијата 
јрразмерно према нивниот капацитет. 

Висината на процентот (сумата) го опре делу е на подлог 
Ш Земската управа ѕа електропривреда — Министерот на,, 
риду егри Јата и рударството секоја година унапред во со-
гласив со Министерот на финансиите̂  Односно Земската 
управа ва е лектропривреда должна е да направи предзметка 
према кои не ги покрива своите расходи. 

6. Земската управа за елеистоопривреда има свој! 
отојнаѓ претсметка на !гриходите ш расходите, која влегуе 
9о сметав на претсметката на приходите и расходите на Ми-
нистерството на индустријата и рударството на НР Маке-
роинК Наредбо давен за извртпуење на претсметката нч У-
враваТа е! иа^лниќот 

Т' Ова Решение влетуе во сила нотпитуељет^. 
Скопје, 20 I 1947 РЖ Бр, 1541. 

Министеру ендустр. и РУДФТВОТЈ: 

Инж. Г. Весник, с. 
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На основа чл. 22 од Основниот закон државните сто-
пански претпријатие, к на предлог на Министерот на нн-
ЖустрнЈата I рударството на НР Македонија, В палат а т 
ДР Македонија го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
1Ва преснион на РепубЈиисансното стопанско претпријатие 

„Еолоктро-Миленија44 оо седиште оо Скопје. 
! 1. Републиканско^ претпријатие ^Електро-Македош1-
Ја" во Скопје, кое о основано со Уредбата на Владата да 
НРМ од д мај 1945 година (Сл. весник на НРМ бр- е 1945) в 
,Слет промил) од вкупниот годишен промет на претпријатието, 

Член 2 
Надлежниот административно-оперативниот раководител 

во границите на максималните доприноси од претходниот 
ален на ова Решевме ќе го утврди о% поедини претпријатија 
индивидуалниот допраног во промил на фондот на рако-
водството по следниот образец: 

П х Ф 

О јЈ , - , -Ири што вначв: 
М— индивидуална стопа на доприносот на фондот на 

ЈШОВОДСТВОТО ( в о ПРОМИЛ) 

Л-" вкупен го доток ивнов па платите на сите служ-
беници да односно трговско претпријатие. 

Ф— сметковенфаапор 
(И! предвидеа промет (об(рт) но одвоеното претпријатие 

џо текот не годината, 
Член 3 

Сметковниот фактор во државните трговски претприја-
тија но големо и мало зв одредуе оо 25 (дваесет ш пот)' 

Член 4 
Ранливата метју максималната стопа но доприносот на 

фондот на ражовоѕдстаого војо што ќе Пидо содржана во 
одредената марко односно во рабатот и индивидуалната 
^гош на доприносот која што во биде оаоодоова врв основа 
Ша чл. 2 и ѕ во ова Решена, должни се претпријатијата да 
Јо уплатат на банковната о м о т но својот одмени тгратквнО' 
оперативниот раководител. 
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Чл. 5 
Ова Решение влегува во сала со денот на објавувало во 

(Службен весник на Народна Република Македонија), а ќе 
се применуе од 1 јануари 1947 година. 

Скопје, 7 И 1947 ГОД, Бр. 1370. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА НРМ 
^ ^ Л. Колишевски, с. р. 

Со цел да се овозможи на населението да лекуе болните 
доблтци од белодробна стронгалоза по достапни такси 

- доиесуам 

Р Е Ш Е Н И Е 
За таксите за лекуење на добиток болен од 

белодробни ѕтроигило-за 

, 1. За лекував о лекова, на добитокот болни од бело1 

дробна строи ги л озз се наплатуат следните такси; - . 
к) За двократно лекуеѕо со интратраќ1еална ннжекнвја 

но едно говедо или свиња 5 д н а -
б) За двократно лекував со интратрахеална инжекпија 

на една" овш 2 д и н л 
2. Во тихата тѓа лежењето е вклучена и сУојзоЈта на' 

лекарство^. 11 1 ; 
3. Од страната тако\ 30% припија на ветеринарниот 

лекар (фелшер), а о тапанот се внесуе во државната каса/ 
4. На ветеринарниот лекар (фелшер). осем процентот 

му следуат патни и дневни пари, кои да се исплатат од бу-
џетот на Околискиот народен одбор. 

б- За наплатување , на повисоки тажси- најру.шителите ќе 
оо нажажуат согласно одредбите на Тарифата,, ва ветеринарно" 
медицинските - такси бр. 2606 1945 година. . 

Овоа решение влезу е во сила ?о денот на ,издавањето^ 

Скопје, 1Ѕ II 1947 год. Бр, 4624. 

МИНИСТЕР НА ЗЕМЈ. И ШУМАРСТВОТО 
К' Симоски, е. р. 
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На основа чл. 3 оз Уредбата за трошковите на Упра-

вата и продзвачката во државните будирови ш индустриско 
- ш и и зчшгхбне ожнеат^ Авав и сведоа Тѓо.^ГихвСиЈпховп 
стерсгвото на индустријата и рударството вл НР Македо-
нија, во согласност со Планската комисија на Народно Ро: 

публика Македонија.. дтоееуе 

Р Е Ш Е Н И Е 

За одредував нормирани трошкови ма управата и пр6да-
очната за индустриски претпријатија, ва група производи 
во кои се одредуват единствни цени со важност по полето 

територија на Народна Република Македонија 

Член 1 

За ниже заведени групи со одредува? следните постер 
тоди ђо нормирани трошкови на Управата 1 продадовме 
па претпријатија. 

Група на гхонзводш Трошкови т управана и 
продаваниот у Њ од прстот 

ннге трошкови па производството 
Јоргани, лутени 1 
Чорапи и џемттери 8 
Пембер Ѕ,У/е 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Купачи г^чп детски, машки и женско пам. рубље 2 0% 
Кожна вонфзкцпја З,С% 
Боја за кондури 12% 
Свекји од т р е в н и 2 % 
Керамички цевки, делови и шмотни тули 12.8% 
Мермерни плочки, споменици и крстеви 8 % 
Метални намештај, детски колички, школски 
клупи, ПОЛИРАНИ маси и СТОЛ^РЧ 4 5 % 

Други изработки н.̂  металната индустрија 7,7% 
Алва локум, кекс нетипизираи. боебоеи нет^ 2 8% 

Компоти, слатки волзер зарзават, салца 
Сушен Зарзават и овоштие 4 % 
Вештачка мрзе 8,6% 
Вино и ракија 1 
Нетипизирав производи на дрвната ивд. 2.4% 
Производи НЕ г р а ф и т индустрија 

Член 2 
Постотен на Трошковите аа управата и креда вечка 

,да претпријатијата од Член 1 да ова решение се пре^ш 
тат од просената трошкови не производ твото и тоалета 
вуват елемент од Чл. 1 ст^в аАв од Наредбата за норми-
рани трошкови на управата и продавачите во државните 
рударски претпријатија од Сојузно и републиканско значе 
ние. 

- Министер ш наду стр. и рударстгвото: 

Инж' Г. Василев, с. р. 
Согласев: Претседател ш 

Планската комисија 
К. Микески, с. р. 

1 1 6 
Врв основа аа чжџ 3 став II од Уредбава за трошковите 

и добивката на државните угостителски претпријатија (Служ-
бени лист Да ФНРЈ бр. 106 од 31 декември 1946 год.) а на 
предлог на Министерството на т р г о в и ј а т а и снабдуељето, 
Планска,та комисија на НР Македонија донеле 

Р Е Ш Е Н И Е : 
за процентот на општите трошкови (режија) за државните 

угостителски претпријатија од републиканско знаменце 

Чл. 1 
Процентот на општите трошкови (режија) аа поедини 

категории на. државните угостителски претпријатија од ре-
публиканско вначение изнесуе: 

а) Кај државните угостителски претпријатија од репу-
бликанско значен не у вретена во категорија на ?пециалли др-
жавни угостителска претпријатија 34% (тридесет четири 
од сто) 

б) Кај државните угостителски претпријатиј-а од репу-
бликанско значение уврстени во прва група од втора кате-
горија на државните угостителски претпријатија 25% (двае-
сет и пет од гго) и -

в) Њ ј државните угостителски претпријатија од репу-
бликанско заачеиио уврстеви вз вте.ра група ед втора к а 
ѓорија на државните угостителски претпријатија 20% (два-
есет од сто) 

Чл- 2 

Ова решение стапуе во сил^ СО денот на објаруењето, а 
ќе те лримечуе од 1 Јануари 1047 година. 

-Скопје, 25 јануари 4947 год 
Претседател на 

Планска комисија ^ НРМ 
К.Миљовскм 

С А Д Р Ж А Ј 
Рег огр. 
108 Уредба за ексцроприадија на недвижимите имоти 

потребни за изградував ^а 1) Гаражи и складови 
за „Феграп" во с- Маџари скопско; 2) згради за 
Министерството на г р и ж и т е во Скопје; 3) па 
тишта: а) Битола—Маково—Чаниште; б) Кратово 
- Пробиштип- Крупиште; в) Злетово--Проби-
штип; г) Скопје^Тетово—Готивар-Дебар-
Охрид—Ресен—Битола; д) Градско—Прилеп^ 
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(Злетовска река—кочанско поле) 5) каналот Ко-
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мите л ен кинал по полите на Беласица (отрумиш-
ко поле); 9) Главен напореден к ^ а л Рашче- , 
Кондево—Гјорче Петров (скопско поле); 10) Ре 
гулација на р. Вардар (попско поле), и за висо 
чашата, начинот к-а утврдуењето и исплатуеНЈето 
на накнадата на сопствениците од експропри 
рарниот имот. 133 
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