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Ракописите се испраќаат водупли-
уат па адреса: „Службен весник на 
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СКОПЈЕ 
Четврток, 23 јуни 1955 

Број 19 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 30 динари 
Чековна сметка број 802-Т-698 

115. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 
На основа член 71 точка 11 од Уставниот 

закон за основите на општественото' и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за јавните патишта, што го 
усвои Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија на седниците на Репу-
бличкиот собор и на Соборот на производи-
телите, одржани на ден 3 јуни 1955 година. 

Бр. 8 
17 јуни 1955 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното! собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

ЗАКОН 
ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

I.. 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Јавен пат во смисла на овој закон е оној 

пат што е за таков прогласен од надлежниот 
орган и одреден за општа употреба и општ 
сообраќај. 

За таков пат може да биде прогласен само 
оној пат што е од битно значење за стопан-
скиот, културниот и политичкиот живот и 
развиток на заедницата. 

Член 2 
Одредбите на овој закон важат за јавните 

патишта и за нивните составни делови: пат-
ното земјиште, долниот и горниот строј, об-
јектите за премостување и водоодводну вање, 
тунелите, аквадуктите, патните и сообраќај-
ните знакови, патарските куќи, сервисните 
станици, дрвните насади и другите објекти 
што се составен дел на патот. 

Член 3 
Патното земјиште е земјишниот појас во 

широчина од најмалку 2 метра надвор од но-
жицата на насипот, надворешната ивица, во-

доодводните и заштитните канавки и горни-
те ивици на ископите. 

Член 4 
Доколку јавен пат минува низ населено 

место истиот се уредува како улица во склад 
со урбанистичкиот план на местото. 

Автопатиштата, патиштата од меѓунаро-
ден карактер и патиштата од I ред, можат са-
мо изузетно да минуваат низ населени места. 

Член 5 
Секој јавен пат со сите составни делови 

е општонароден имот со кој управува над-
лежниот орган. 

И. 
ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

а) Категоризација на патиштата 
Член 6 

Според своето значење јавните патишта 
се категоризираат во јавни патишта од 
прв (I), втор (II), трет (III) и четврт (IV) ред. 

Член 7 
Условите што мораат да ги исполнуваат 

јавните патишта од I ред се утврдуваат со 
посебни прописи. 

Јавни патишта од II ред се патиштата што 
поврзуваат важни стопански подрачја и цен-
три во Народна Република Македонија и 
имаат особено комуникационо значење за це-
лата Република. 

Јавни патишта од, III ред се, патиштата 
што поврзуваат две или повеќе околии и 
градови и се од значење за комуникациите 
само на тие околии односно градови. 

Јавни патишта од IV ред се патиштата 
што поврзуваат две или повеќе села, две или 
повеќе општини односно општини и градови 
и претежно се од локално' значење за кому-
никациите на тие села, општини односно гра-
дови. 

Член 8 
Јавните патишта од I ред, се прогласуваат 

со посебни прописи. 
Јавните патишта од И ред ги прогласува 

Извршниот совет. ^ 
Јавните патишта од III ред ги прогласува 

народниот одбор на околијата. ^ 
Јавните патишта од IV ред ги прогласува 

народниот одбор на градот, градската општи-
на со посебни права односно општината. 
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Член 9 
Ако јавниот пат поврзува две или повеќе 

околии или околии и градови, категоризаци-
ја на тој пат во III ред се врши споразумно 
од народните одбори на околиите и градо-
вите што ги поврзува патот. 

Ако јавниот пат поврзува две или повеќе 
села во една општина или две или повеќе 
општини, или општина и град односно град-
ска општина со посебни права категоризи-
рање на тој пат од IV ред вршат споразумно 
народните одбори на општините, градовите 
и градските општини со посебни права што 
ги поврзува патот. 

Ако народните одбори од став 1 односно 
народните одбори од, став 2 не постигнат со-
гласност, категоризирани на односните па-
тишта врши Извршниот совет, односно на-
родниот одбор на околијата. 

Член 10 
Јавен пат може да биде категоризиран 

ако интересите на стопанскиот, културниот 
и политичкиот развиток на заедницата и по-
требите на, сообраќајот тоа го налагаат. 

Член 11 
Категоризирање на јавен пат од II ред во 

јавен пат од III ред и обратно врши Изврш-
ниот совет и тоа по претходно мислење на 
народниот одбор што управува со патот. 

Категоризирани на јавен пат од IV ред 
во III ред и обратно врши народниот одбор 
на околијата (градот). 

б) Управување со патиштата 
Член 12 

Непосредно управување со јавните пати-
шта категоризирани во I, II и III ред врши 
органот за патишта и патен сообраќај на на-
родниот одбор на околијата (градот) односно 
градската општина со посебни права на чие 
подрачје е патот. 

Непосредно управување со јавните пати-
шта категоризирани во IV ред врши општи-
ната на чие подрачје е патот. 

За јавните патишта од прв ред Извршни-
те совет може да одреди непосредно управу-
вање да врши републичкиот орган за пати-
шта и патен сообраќај. 

Член 13 
Јавните патишта мораат да бидат запи-

шани во книгите за докажување правото на 
сопственост врз недвижните имоти. 

За разграничување спрема соседните зем-
јишта границата на патното земјиште на ја-
вен пат мора да биде одбележена со пропи-
шани знаци. 

Член 14 
За јавните патишта мора да се води ка-

тастар. 
Катастарот на јавните патишта го води 

органот надлежен за управување со тие па-
тишта. 

Во катастарот јавните патишта се вове-
дуваат по редот во кој се категоризирани. 

Член 15 
Поблиски прописи за управување со јав-

ните патишта донесува Извршниов совет. 

г) Градење и одржување на јавните 
патишта 
Член 16 

Главниот правец на јавни патишта од I и 
И ред чие изградување се проектира го од-
редува Извршниот совет. 

Главниот правец на јавен пат што е од 
III и IV ред чие изградување се проектира го 
одредува органот надлежен за управување 
со истиот. 

Член 17 
За проектирање и изградување односно 

реконструирани и редовно одржување на 
јавните патишта и патните објекти важат 
техничките елементи утврдени со посебни 
прописи. 

Член 18 
На патиштата од I и И ред мора на дело-

вите загрозени од снежни намети да се из-
градат брани за заштита од снегот и снеж-
ните наноси. 

Член 19 
При изградување односно реконструира-

ни на јавен пат од I и И ред, мора патот да 
биде обезбеден од ерозија, смивање и свле-
кување. 

Член 20 
Врстата на коловоз од пат што се при-

клучува кон јавен пат од I и II ред мора во 
должина најмалку 50 метра непосредно при 
приклучувањето да биде еднаква или за една 
врста пониска од врстата на, коловоз пропи-
шана за патиштата од I и II ред. 

Член 21 
На јавните патишта од I и II ред мора да 

бидат поставени сите пропишани патни и 
сообраќајни знакови, да бидат посадени дрвни 
насади, уредени банкините, изградени татар-
ски куќи, магазини и гаражи како и обезбе-
дени сите потребни машини и алат за одр-
жување на патот. 

Освен работите и опремата од претход-
ниот став, на автопатиштата мора да бидат 
изградени и сервисни станици со инстала-
ции за телефонска врска. 

Член 22 
Службените лица надлежни за непосред-

но одржување на јавните патишта и службе-
ните лица надлежни за вршење надзор над 
одржувањето на јавните патишта се должни 
да се грижат за одржувањето во исправна 
состојба на патните и сообраќајните знакови 
од член 21 на овој закон, 
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Член 23 
За дрвните насади покрај јавните пати-

шта во населените места важат урбанистич-
ките прописи и /прописите на народните од-
бори низ чие подрачје проаѓа патот. 

Прописи за дрвните насади извон насе-
лените места донесува, Државниот секретар 
за работи на стопанството. 

Член 24 
Извршниот совет ги одредува релациите 

од јавните патишта на кои мора да бидат из-
градени паралелни патишта за сообраќај со 
запрежни возила. 

Член 25 
Материјалите потребни за изградување, 

реконструкција и одржување на патот мо-
жат бесплатно да се земат односно вадат од 
речните корита и брегови, од каменоломите 
и други места во- општонародна сопственост 
ако извориштата на материјалите не се 
експлоатираат. 

Народниот одбор на градот, градската оп-
штина со посебни права односно општината 
ги одредува извориштата на материјали од 
претходниот став и пропишува мерки за за-
штита на извориштата. 

Член 26 
Потполна и деломична експропријација и 

привремено завземање на земјиште во при-
ватна сопственост за изградување, рекон-
струирани или одржување на јавен пат се 
врши по посебните прописи за експропри-
јации. 

Член 27 
На местата на кои поради насади или 

шума е ограничена прегледноста на теренот, 
во согласност со надлежните органи ќе се 
изврши потребното сечење. 

Член 28 
За извршување на вонредни работи што 

се неопходни за воспоставување на патниот 
сообраќај прекинат поради наноси, снежни 
намети, рушење на насипи и усеци, свлеку-
вање на терени, поплави или други елемен-
тарни непогоди народниот одбор на околи-
јата (градот), градската општина со посебни 
права односно општината на чие подрачје е 
прекинат сообраќајот е овластен да одреди 
обврска на лична работа на способните за 
работа луѓе. обврска на работа со моторни и 
други превозни средства како П други мерки 
за обезбедување на потребниот' материјал за 
воспоставување на сообраќајот. 

Поблиски одредби за извршување на 
претходните одредби пропишува народниот 
одбор на околијата односно градот. 

Член 29 
За изградување, реконструкција и одр-

жување на јавен пат што е од непосреден 
интерес за месното население народниот од- I 

бор на околијата (градот), градската општи-
на со посебни права и општина по предлог 
од собирите на избирачите или по своја ини-
цијатива може да пропише употреба на бе^ 
сплатна работна сила. 

На обврската на бесплатна работна сила 
во случај од, претходниот став подлежат 
работоспособните лица од, машки пол од на-
вршена 18 до навршената 55 година. Обвр-
ската на бесплатна работа може да трае нај-
многу три дена за една календарска година. 

Обврзниците на бесплатна работна сила 
можат обврската да ја надоместат со испла-
тување парична накнада сметана спрема 
просечната дневна заработувачка на неква-
лификуван работник. 

Член 30 
Органот надлежен за одредување обврска 

I на бесплатна сила може за извршување ра-
ботите од претходниот член да пропише 
обврска на бесплатна работа најмногу до три 
дена на товарни, запрежни и моторни возила. 

Народниот одбор може да донесе одлука 
за надоместување на возилото (добитокот) 
од претходниот став спрема работниот учи-
нок на возилото односно добитокот. 

Член 31 
За изградување, реконструирање и одр-

жување на јавни патишта се оснива Патен 
фонд. 

Патниот фонд е правно лице. 
Со Патниот фонд ракува републичкиот 

орган за патиштата и патен сообраќај. 
I Патниот фонд се наоѓа при Народната 

банка на ФНРЈ, Централа за НР Македо-
нија во Скопје. 

До донесувањето на сојузни прописи, 
средствата на Патниот фонд се состојат: 

1) од дотации од републичкиот буџет; 
2) од дотации од буџетите на околиите, 

градовите, градските општини со посебни 
права и општините; 

3) од заеми; 
4) од интересот; 
5) од посебен придонес на прекумерно 

искористување на патиштата; и 
6) од приходите од овошките, тревата, од 

патно земјиште и слични приходи. 
Член 32 

За заштита на патиштата од I и П ред од 
предвремено потрошување и за безбедност 
на сообраќајот на тие патишта широчината 
на натоварено возило не може да изнесува 
над 2,5 метра, височината над 3,5 метра, а 
должината над 22 метра. 

Во истата цел широчината на шините од 
кола со сточна запрега не може да изнесува 
и тоа: 

под 60 мм — при осовинско оптеретување 
ј до 7 5 0 кгр.; 



Бр. 19 - Стр. 220 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 23 јуни 195Ѕ 

под 80 мм —' при оеовинско оптеретување 
до 1000 кгр.; 

под 110 мм - при осовинско' оптерету-
вање до 1750 кгр-; 

под 160 мм — при осовинско оптеретува-
ње до 2500 кгр. 

Член 33 
При оеовинско оптеретуваше над 2500 

кгр. тркалата на колите мора да бидат со 
пнеуматични шини (пумпани гуми) така 
што налегањето на коловозот да не надми-
нува 1150 кгр. на квад. см. 

Член 34 
Тркалата на моторните возила и прико-

лиците на моторни возила мора да бидат со 
пнеуматични шини. 

Гаееничарите мораат да бидат снабдени 
со пропиени наплатен. 

Член 35 
Железните шини на тркалата од возила-

та мора да бидат глатки и заковани со клин-
ци што имаат равна глава во нивото на ши-
ните. 

Член 36 
Вонредна употреба на јавен пат на вози-

ла од изузетна големина, конструкција или 
тежина ќе се дозволи ако тоа го допуштаат 
техничките и конструктивните елементи 
според кои патот е изграден. 

За вонредна употреба на јавен пат со во-
зила од претходниот став е потребна прет-
ходна посебна дозвола. Дозвола за вонредна 
употреба на патиштата од I и П ред издава 
републичкиот орган надлежен за патишта и 
патен сообраќај, а дозвола за вонредна упо-
треба на патиштата од Ш и IV ред, издава 
органот за патишта и патен сообраќај на ОКО-
ЛИСКИОТ (градскиот) народен одбор. 

Член 37 
Забрана на сообраќајот по јавен пат од 

I и П ред наредува републичкиот орган за 
патишта и патен сообраќај, а забрана на 
сообраќајот по јавен пат! од Ш и IV ред на-
редува народниот одбор на градот, град-
ската општина со посебни права односно оп-
штината на чие подрачје е патот односно 
делот од патот по кој се забранува сообра-
ќајот. 

Забрана од претходниот став може да 
биде наредена за патиштата или деловите од 
патиштата на кои сообраќајот е загрозен. 

Член 38 
На деловите од патиштата на кои сигур-

носта е загрозена освен поставените патни и 
сообраќајни знакови ќе се превземаат и дру-
ги мерки за безбедноста и заштитата на па-
тот и сообраќајот, а по потреба ќе се поста-
ват и стражари, 

Член 39 
Изведувач на работи на јавен пат однос-

но покрај јавен пат е должен, на свој тро-
шок и пред да отпочне со работа, да осигури 
нормален сообраќај во секое време по патот 
односно на местото на кое се изведуваат ра-
ботите, како и по должината на патот да ги 
истакне пропишаните сообраќајни и други 
знакови, опомени за опасностите и истите 
да ги одржува во исправна состојба до завр-
шување на работата. 

Член 40 
Јавен пат, патно земјиште и други објек-

ти на пат не може да се завземаат и упо-
требуваат за други цели освен за целите на 
сообраќајот Без дозвола на органот надле-
жен за управувале со пат не можат на јавен 
пат, патно земјиште и други објекти на пат 
да се изведуваат работи што не се во врска 
со одржувањето на патот и сообраќајот. 

Член 41 
Без одобрение на органот над,лежен за 

управување не може на јавен пат и патно зем 
Јиигге или покрај границите на патно зем-
јиште да се изградуваат или, реконструираат 
пристапни патишта, уреди за спроведување 
на вода и други објекти, или градби, како 
и да се поставуваат железнички шини, те-
леграфски, телефонски електроводни и дру-
ги столбови и реклами и други предмети. 

Со одобрението од претходниот став се 
одредуваат условите и работите што се по-
требни за да се заштитат патот, патните об-
јекти и сигурноста на сообраќајот. 

Член 42 
За пристап до своите имања покрај јав-

ните патишта сопствениците односно орга-
ните на управувањето на тие имања се 
должни преку патните канавки да изградат 
пропусти и водоодводи на свој трошок и 
истите да ги одржуваа,т во исправна состојба. 

Пропустите и водоодводите мора да бидат 
изградени во склад со објектите што постојат 
на патот и по планови што ги одобрува орга-
нот што врши управување на јавниот пат. 

Член 43 
Се забранува секоја дејност со која се 

оштетува или може да се оштети јавен пат 
или патно земјиште со нанесување или вле-
чење на материјали, фрлање на нечистотии, 
пуштање и пасење на добиток и живина и 
оштетување на дрвјата. 

Член 44 
Станбени и стопански згради, каменоло-

ми, тулани, буништа, гнојни јами и други 
градби покрај јавни патишта не можат да 
се изградуваат на поблиско растојание сме-
тано од надворешната ивица на патниот пле-
нум и тоа; 



јуни 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ ЈВр. - Стр. 221 

покрај автопатишта — на растојание по-
блиско од 200 м.; 

покрај патишта од I ред — на растојание 
поблиско од 50 м.; 

покрај патишта од П ред — на растојание 
поблиско од 30 м.; . 

покрај патишта од Ш ред — на растоја-
ние поблиско од 10 м.; 

покрај патишта од IV ред — на растоја-
ние поблиско од 5 метра. 

Сите објекти покрај јавните патишта мо-
раат да бидат со заштитно зеленило. 

Член 45 
Во планинските и кршевитите предели: 

можат станбени и стопански згради и други 
градби, по одобрение од органот што упра-
вува со. патот да бидат изградени на расто-
јание поблиско од растојанието пропишано 
во претходниот член. 

Во местата со одобрен регулационен план 
станбените и стопанските згради и другите 
градби покрај јавни патишта се изградуваат 
на растојанието утврдено со планот. 

Член 46 
Покрај патиштата од I и П ред градежни 

и други материјали и предмети не може да 
се остават на растојание поблиско од 10 
метра од надворешната ивица на патниот 
планум, а покрај патиштата од Ш и IV ред 
на растојание поблиско од 5 метра од надво-
решната ивица на патнот планум. 

Материјалите потребни за реконструк-
ција и одржување на јавните патишта не 
може да се оставаат нити слагаат на патниот 
планум, на кривините и на внатрешната 
страна на патот-

Член 47 
Оградите и дрвните насади покрај јав-

ните патишта мораат да бидат поставени од-
носно засадени така што при возењето да не 
го заклонуваат видикот и прегледноста на 
патот. 

Забрането е поставувањето' на огради од-
носно садењето на дрвни насади на растоја-
ние поблиско од 1 метар од границата (над-
ворешната ивица) на патното земјиште нити 
така што да овозможуваат снежни насипи 
или да го оневозможуваат проветрувањето 
на патот. I 1 1 

Член 48 
Јавните патишта мораат да бидат чисти. 
За одржување чистоќата на деловите од 

јавниот пат што проаѓаат низ населени места 
должни се да се грижат надлежните органи 
на народниот одбор на градот, градската оп-
штина со посебни права односно општината 
на чие подрачје е населеното место. 

Чистоќата на деловите од јавен пат 
што се наоѓаат вон населените 'места ја одр-
жува органот што управува со патот. 

Член 49 
Сообраќајот по јавните патишта и кон-

тролата на сообраќајот по јавните патишта 
се врши со посебни прописи. 

Член 50 
Органите надлежни за одржување на јав-

ните патишта, органите на патната инспек-
ција како и органите на сообраќајната и оп-
штата народна милиција се должни за пре-
кршоците од овој закон да поднесуваат при-
јава против сторителот. 

III. 
ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ОВОЈ ЗАКОН 
Член 51 

За извршување на овој закон и на про-
писите што ќе бидат донесени за извршува-
ње на овој закон се надлежни: 

а) републичкиот орган за патишта и па-
тен сообраќај, 

б) народните одбори на околиите, градо-
вите, 1радските општини со посебни права 
и општините. 

Член 52 
Стручен надзор над изградувањето, ре-

конструирањето и одржувањето на јавните 
патишта врши патната инспекција преку 
патни инспектори. 

Патните инспектори во областа на изгра-
дувањето, реконструиран^^) и одржување-
то на јавните патишта и сообраќајот по тие 
патишта ги имаат и вршат сите права и 
должност^ што по општите прописи за гра-
дење и за градежна инспекција ги имаат 
градежните инспектори. 

Поблиски прописи за патната инспек-
ција и патните инспектори и нивната работа 
донесува Извршниот совет. 

IV. 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 53 
Стопанската организација ќе се казни со 

парична казна до 200.000 динари за пре-
кршок: 

1) ако на јавен пат или патно земјиште 
изведува работи или изградува објекти без 
одобрение од надлежниот орган; 

2) ако' покрај јавен пат гради згради или 
друга постројка или отвора мадем на расто-
јание поблиско од растојанието пропишано 
со закон или други прописи односно одреде-
но со одобрението од органот надлежен за 
управување со патот. 

За прекршок од претходниот став одго-
ворното лице во стопанската организација ќе 
се казни со парична казна до 10.000 динари 

За прекршок од став 1 на овој член сто-
рителот, ако е физичко лице, ќе се казни со 
парична казна до 10.000 динари, а ако пре-
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кршокот е сторен од материјална заинтере-
сираност со парична казна до 200.000 динари. 

Член 54 
Стопанската организација ќе се казни со 

парична казна до 50.000 динари за прекршок: 
1) ако покрај јавен пат остава градежен 

или друг материјал или сади садници на 
растојание поблиско од растојанието пропи-
шано со закон или други прописи односно од 
редено со одобрението од органот надлежен 
за управување со патот; 

2) ако на патниот планум или на внат-
решната страна од кривината на пат остава 
градежен материјал за потребите на патот; 

3) ако со прекумерно обременување од-
носно' со пренесување на предмети го оште-
тува јавниот пат или патните објекти на 
јавен пат. 

За прекршокот од претходниот став од-
говорните лица во стопанската организација 
ќе се казнат со парична казна до 5.000 дин 

За прекршок од став 1 на овој член сто-
рителот, ако е физичко лице, ќе се казни со 
парична казна до 10.000 динари, а ако е 
прекршокот сторен од материјална заинте-
ресираност со парична казна до 50.000 дин. 

Член 55 
Со парична казна до 10-000 динари или 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок 
физичко лице: 

1) кое завзема јавен пат или патно земји-
ште, или јавен пат или патно земјиште 
употреби за друга цел, а не за сообраќај; 

2) кое покрај јавен пат, без претходно 
одобрение или спротивно на пропишаните 
услови, гради или реконструира пристапен 
пат, пропуст, канал, јаз, брана или друг об-
јект или направа за спроведување на вода 
или преместува тек на вода покрај јавен 
пат; 

3) кое на јавен пат неовластено го забра-
ни, ограничи! или спречи сообраќајот; 

4) кое од јавен пат, патно' земјиште или 
други патни објекти зема камења, шљунак, 
песок или други материјали доколку тоа не 
е кривично' дело, или уништи, земе или пре-
несе -садници, овошно или друго дрво, зе-
ленило или уништи делови од објекти, пат-
ни сообраќајни знакови, меѓни белези и дру-
ги патни или сообраќајни знакови доколку 
тоа не е кривично дело; 

5) кое на деловите од пат на кој сообра-
ќајот е ограничен, препречен или опасен, не 
стави или во исправна состојба не одржува 
пропишани патни и сообраќајни знакови за 
опасност и опомена или не превземе други 
потребни мерки за безбедноста на јавниот 
пат или за заштита на сигурноста на патни-
от сообраќај; 

6) кое во случај на обврска на лична ра-
бота или обврска на работа со моторни или 
^други средства за воспоставување на пре-

кинав патен сообраќај (член 28), како и кое 
во случај на изградување, реконструкција 
или одржување на јавен пат со бесплатна 
работна сила (член 29) неоправдано не се 
јави; на работа или неоправдано не стави на 
расположение мобилизирано' или друго пре-
возно средство за работа (член 30) односно 
работата не ја надомести со предвидената 
парична накнада. 

Член 56 
Со парична казна до 5.000 динари или за-

твор до 15 дена ќе се казни за прекршок 
физичкото лице: 

1) кое на јавен пат или патно земјиште 
пасе или без надзор пушта добиток, жи-
вина или на патно земјиште неовластено 
коси трева, бере плодови, ги оштетува др-
воредите и другите садници; 

2) кое оштетува јавен пат или патно зем-
јиште или ја загрозува сигурноста на соо-
браќајот со нанесување или влечење на ма-
теријали, фрлање на нечистотии, пуштање 
и пасење на добиток или живина или оште-
тување на дрвото, доколку тоа не е кривич-
но дело, или на јавен! пат остава без надзор 
деца од претшколска возраст, добиток или 
коли. 

Член 57 
Ако сторителот на прекршокот од член 

55 и 56 од овој закон е малолетно лице со 
пропишаната парична казна ќе се казни ро-
дителот односно старателот на малолетното 
лице ако ја пропуштил должноста да се 
грижи за малолетното лице, 

Член 58 
Со решението за прекршок од овој закон 

се расправува и прашањето за накнада за 
сторената штета. 

Вредноста на садниците, дрвјата и дру-
гите насади покрај јавен пат, вредноста на 
сообраќајните знакови, бе-лези, сигнали и 
другите слични објекти, како и вредноста 
на камењата, шљунакот, песокот, тревата, 
се одредува со ценовник што го пропишува 
републичкиот орган надлежен за работите 
на стопанството. 

Член 59 
Освен казната за прекршок може против 

сторителот да се изрече и заштитна мерка 
одземање на предметите што се употребени 
за извршување на прекршокот, или се при-
бавени со прекршокот или на,станале со из-
вршувањето' на прекршокот. 

Заштитната мерка рушење односно укло-
нување на објект може да се изрече ако 
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објектот е подигнат спротивно на прописите 
На овој закон или на други прописи: за гран 
дење што постојат. 

1 
V. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 60 

Казнените одредби од овој закон ќе се 
применува,ат и на прекршоците од досегаш-
ните прописи за јавните патишта ако се по-
благи за сторителот и ако постапката по нив 
не е правосилно окончана до влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 61 
Омеѓавањето на патното земјиште на јав-

ните патишта од I и П ред што до сега уште 
не е извршено, како и запишувањето на јав-
ните патишта и патните земјишта во кни-
гата за сопственост врз недвижните имоти, 
доколку уште не е извршено, ќе се изврши 
во срок од пет години од влегувањето во 
сила на овој за,кон. 

Изузетно од првиот став, омеѓавањето на 
патно земјиште задолжително се врши и 
пред одредениот срок при секоја темелна 
реконструкција на пат или негова делница, 
ако тоа порано не е сторено. 

Во истиот срок, мора надлежниот орган 
за патишта во катастарот на јавните пати-
шта да ги воведе и мостовите што постојат 
на односниот јавен пат. 

Член 62 
На постоеќите патишта знаковите од став 

1 на.член 21 на овој закон ќе се постават во 
срок од една година по влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 63 
Сопствениците на запрежните товарни 

возила во срок од една година од влегува-
њето во сила на овој закон да ги доведат 
возилата во склад со прописот од член 32 на 
овој закон. 

Член 64 
Прописи за организација на службата за 

јавни патишта и патен сообраќај донесува 
Извршниот совет. 

Прописи за реоните и за делниците од 
^јавните патишта како прописи за ,патната 
служба донесува републичкиот орган над-
лежен за јавните патишта и патен сообраќај. 

Член 65 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

116. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ ОД ОПШТО-

НАРОДЕН ИМОТ 
На основа член 71 точка 11 од Уставниот 

закон за основите на општественото ,и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за пасиштата и утрините од 
општонароден имот, што го усвои Народно-
то собрание на Народна Република Македо-
нија на ,седниците на Републичкиот собор и 
на Соборот на производителите, одржани на 
ден 3 јуни 1955 година. 

Бр. 6 
17 јуни 1955 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

ЗАКОН 
ЗА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ ОД 

ОПШТОНАРОДЕН ИМОТ 
I. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За заштита и подобрување на пасиштата 

и утрините и за унапредување на сточар-
ството СО' овој закон се определуваат услови 
и начин на унапредувањето и користењето 
на пасиштата и утрините од општонароден 
имот. 

Член 2 
Пасиште, во смисла на овој закон, е зем-

јишна поврвнина претежно обрасната со 
тревна покривка, која се наоѓа над или во 
зоната на шумска вегетација или во долната 
зона на шумската вегетација, како и во ни-
зина, а се користи за напасување на доби-
ток. 

Член 3 
Утрина, во смисла на овој закон, е земјиш 

на поврвнина во селото, или во близина на 
селото^ потполно или деломично обрасната со 
трева (ледина) што се користи за истерување, 
деломично напасување, присобирана и по-
чинка на добитокот, а на селото ќ е доделена 
на користење како утрина. 

П. 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПАСИШТАТА 

И УТРИНИТЕ 
Член 4 

Сите пасишта и утрини посебно се инвен-
таризираат и разграничуваат од другите 
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земјишта. При инвентаризацијата на пасиш-
тата и утрините, со оглед на бонитетот, се 
утврдува и нивната категорија и класа. 

Член 5 
Инвентаризациј ата, категоризациј ата, 

класификацијата и разграничувањето на па-
сиштата и утрините ја врши народниот од-
бор на околијата, градот, односно градската 
општина со посебни права на чие подрачје 
се наоѓа пасиштето, односно утрината-

Инвентаризацијата, категоризацијата, кла 
сификацијата и разграничувањето на паси-
штата и утрините на подрачје на две или по-
веќе околии, градови, односно градски оп-
штини со посебни права, ја вршат здоговор-
но народните одбори од претходниот став. 

Споровите помеѓу народните одбори за 
инвентаризаци ј ата, категоризациј ата, кла-
сификацијата и разграничувањето' на паси-
штата и утрините од претходниот став ги 
решава Извршниот совет на Народното со-
брание на Народна Република Македонија. 

Член 6 
Народниот одбор на околијата, градот, 

односно градската општина со посебни пра-
ва ќе образува посебна комисија со задача 
да го проучи прашањето во врска со инвен-
таризацијата, категоризацијата, класифика-
цијата и разграничувањето на пасиштата и 
утрините и на народниот одбор да му даде 
свое мислење и предлог. 

Комисијата од претходниот став се состои 
од 5 до 9 члена, а на чело на комисијата е 
одборник на народниот одбор што ја образу-
вал комисијата. Во состав на комисијата вле-
гува и претставник на народниот одбор на 
општината од подрачјето каде се наоѓа па-
сиштето односно утрината. 

Народниот1 одбор по потреба може да обра 
зува и повеќе комисии. 

Ако пасиштето односно утрината се наоѓа 
на подрачјето на две или повеќе околии, 
градови, односно градски општини со посеб-
ни права комисиите за инвентаризација на 
народните одбори на овие околии, градови 
односно градски општини со посебни права 
работат заеднички, но секоја комисија по-
себно му дава мислење и предлог на својот 
народен одбор. 

Член 7 
Стручните работи на инвентаризацијата, 

категоризацијата, класификацијата и разгра-
ничувањето на пасиштата и утрините ги вр-
шат управите за катастар како и шумските 
и другите селско-стопански органи и уста-
нови. 

Член 8 
Народниот одбор, по предлог од комиси-

јата за инвентаризација, одделно за секое 
пасиште и утрина со решение ќе ја утврди 

поврвнината, границите, категоријата, кла-
сата и капацитетот. Решението покрај дру-
гото содржи и податоци кој орган управува 
со пасиштето односно утрината. 

Народниот одбор решението за инвента 
ризација го доставува на органот за упра-
вувањето, на народниот одбор на општината 
на чие подрачје се наоѓа пасиштето и утри-
ната, и на секое непосредно заинтересирано 
село и го објавува на вообичаен начин. 

Член 9 
Против решението на народниот одбор за 

инвентаризација на пасиштето односно утри-
ната секое заинтересирано село, установа, 
стопанска организација и другите правни и 
физички лица имаат право на жалба до Из-
вршниот совет на Народното собрание на 

I НРМ. 
Жалбата од претходниот став се поднесу-

ва во срок од 30 дена од примањето на ре-
шението, односно од објавувањето на реше-
нието. 

Член 10 
Поблиски прописи за инвентаризацијата, 

категоризацијата, класификацијата и разгра-
ничувањето на пасиштата и утрините ќе до-
несе Државниот секретар за работи на сто-
панството. 

Ш. 
УПРАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 

ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ 

Член И 
Со пасиштата и утрините од општона-

родниот имот управуваат општините, докол-
ку ова право не им е дадено на други орга-
ни, установи и стопански организации. 

Правото на управување со пасиштата дато 
претставуваат една целина со шума го врши 
органот што управува со шумата. 

Член 12 
Стопанисвањето на пасиштата и утрини-

те се врши на основа посебна програма за ко-
ристење, чување, одржување и подобрување 
на пасиштето одно-сно утрината. 

За донесувањето на програмата се грижи 
' народниот одбор на општината, органот, уста-

новата односно стопанската организација што 
управува со пасиштето' односно утрината а 
истата ја одобрува народниот одбор на око-
лијата, градот односно градската општина со 
посебни права. 

Член 13 
Корисниците на пасиштата и утрините се 

должни истите да ги користат како добри 
стопани, да се придржуваат по програмата за 
стопанисување и договорот како и да прев-
земат соодветни мерки за остварување на 
програмата. 
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Член 14 I 
Пасиштата од општонароден имот, освен 

пасиштата што им се дадени на користење 
на селата, се издаваат во долгорочен закуп 
најмалку за десет години. 

Пасиштата се издаваат во закуп со јавно 
наддавање на задруги, претпријатија и други 
стопански организации и установи. 

Пасиштето го издава во закуп органот 
што управува со пасиштето. 

Член 15 
За научни цели на научни установи (за-

води, институти, станици и сл.) пасиштата 
можат да им се издаваат во закуп и без јавно 
наддавање. 

Член 16 
Начинот на користењето на пасиштата и 

утрините што им се дадени на користење на 
селата го одредува, во рамките на програ-
мата, народниот одбор на општината. 

Член 17 
За пасиштата и утрините што ги користат 

селата корисниците плаќаат надокнади. 
Висината на надокнадата од претходниот 

став како и начинот на наплатувањето на ис-
тата го одредува Извршниот совет на Народ-
ното собрание на НРМ. 

Член 18 
Поблиски прописи за издавањето на па-

сиштата во закуп со јавно наддавање и за 
програмата за стопанисување со пасиштата и 
утрините ќе донесе Извршниот совет на На-
родното собрание на ИРМ-

ИТ. 
ФОНДОВИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ 
Член 19 

Корисниците на пасиштата и утрините од 
општонароден имот и народните одбори на 
општините образуваа,т фонд за одржување 
и унапредување на пасиштата и утрините. 

Корисниците образуваат фонд за одржу-
вање и унапредување на пасиштата и утри-
ните што ги држат во закуп, а народните 
одбори на општините за пасишта и утрините 
што ги користат селата. 

Средствата на фондот основан од кори-
сниците се образува од закупнината по од-
биток на издатоците нужни за управување 
на пасиштата иутрините. Средствата на фон 
дот образуван од народниот одбор на општи-
ната се образува од надокнадата што селата 
ја плаќаат за користење на пасиштата и у-
трините по одбиток на трошоците нужни 
за управување со пасиштата и утрините. 

Процентот на средствата од претходниот 
став нужни за управување со пасиштата и 
утрините го утврдува1 народниот одбор на 

околијата, градот односно градската општина 
со посебни права. 

Член 20 
Паричните средства на фондовите за одр-

жување и унапредување на пасиштата мо-
жат да се трошат само за( целите за кои се 
наменети. 

Член 21 
Поблиски прописи за управувањето и ко-

ристењето на фондовите за одржување и уна 
предување на пасиштата ќе донесе Изврш-
ниот совет на Народното собрание на НРМ-

V. 
КАЗНЕНИ МЕРКИ 

Член 22 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се 

казни: 
1) корисник на пасиште што не се при-

држува за програмата; 
2) стопанска организација или установа 

што бесправно пушта добиток на пасиште 
и утрина; и 

3) корисник што средствата на фондот 
за одржување и унапредување на пасиштето 
и утрината ги користи противно на опреде-
лената цел. 

За' деј ани јата од претходниот став со па-
рична казна до'10.000 динари ќе се казни и 
одговорното лице на установата односно сто-
панската организација. 

Член 23 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни физичко лице што на пасиште или 
утрина бесправно или противно на забрана-
та на надлежниот орган за напасување пу-
шта добиток на пасење. 

VI. 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Инвентаризацијата, разграничувањето, 

класификацијата и категоризацијата на па-
сиштата и утрините од член 4 на овој закон 
ќе се изврши во срок од пет години од вле-
гувањето во сила на законот. 

До завршувањето на работите од прет-
ходниот став ќе важи времената инвентари^ 
зација, категоризација и класификација на 
пасиштата и утрините-

Член 25 
До донесувањето на долгорочна програма 

за стопанисување органот, установата, однос- -
но стопанската организација што управува 
со пасиштето ќе донесе времена годишна 
програма за стопанисување. 

Установите и стопанските организации 
програмата ја донесуваат во согласност со 
советот за стопанство на народниот одбор на 
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околијата^ градот односно градската општина 
со посебни права. 

Народниот одбор на општината ќе донесе 
времена програма за стопанисување со па-
сиштата и утрините што им се дадени за ко-
ристење на селата. 7 

Член 26 
Досегашните договори за закуп на пасиш-

тата од општонароден имот1 мораат да се усо-
гласат со прописите на овој закон најдоцна 
до крајот на 1955 година. 

Член 27 
Се овластува Државниот секретар за ра-

боти на стопанството да дава упатства за 
времената инвентаризациј а, категоризаци ј а 
и класификација и за времените годишни 
програми за стопанисување. 

Член 28 
За извршување на овој закон и прописите 

што ќе се донесат на основа на овој закон сеј 
грижат народните одбори на околиите, гра-
довите, односно градските општини со посеб-
ни права, односно општините. 

Општ надзор над извршувањето на за-
конот врши Државниот секретаријат за ра-
боти на стопанството. 

Член 29 
Со влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат прописите што се во 
спротивност со одредбите на законот. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

117. ^ 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА НИЖИТЕ ВЕЧЕРНИ ГИМНАЗИИ 
На основа член 71 точка 11 од Уставниот 

закон за основите на општественото и пог-
литичкото устројство и органите на власта 
ца Народна Република Македонија, се про-
гласува Законот за нижите вечерни гимна-
зии, што го усвои Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седници-
те на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите, одржани на ден 3 јуни 
1955 година. 

Бр. 7 
17 јуни 1955 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

ЗАКОН 
ЗА НИЖИТЕ ВЕЧЕРНИ ГИМНАЗИИ 

Член 1 
Нижите вечерни гимназии се просветни 

установи што имаат задача да им дадат оп-
што образование на сите лица што немаат 
такво образование. 

Член 2 
Нижите вечерни гимназии ги осниваат 

народните одбори на општините односно на 
околиите. 

Народните одбори на општините нижи 
вечерни гимназии осниваат во согласност со 
народниот одбор на околијата. 

Член 3 
I Нижите вечерни гимназии се осниваат 
како самостојни установи. . 

По исклучок од предниот став класови на 
нижа вечерна гимназија можат да се осно-
ваат при основни осумгодишни училишта 
односно нижи гимназии како посебни пара-
лелки. 

Член 4 
Во нижа вечерна гимназија може да се 

запише1 секое лице што свршило IV одделе-
ние основно училиште, а не е помладо од 15 
години. 

Член 5 
Нижите вечерни гимназии имаат ранг на 

основно осумгодишно училиште односно на 
нижа гимназија. 

Квалификациите добиени со свршување 
на нижа вечерна гимназија се израмнуваат 
со квалификациите на основно осумгодиш-
но училиште односно нижа гимназија и ги 
даваат правата што се добиваат со свршува-
ње на тие училишта. 

Член 6 
Учењето во нижите вечерни гимназии е 

бесплатно^ и трае две години, а се изведува 
последователно во 4 класа. 

Член 7 
Посетителите на нижите вечерни гимна-

зии се оценуваат во текот на наставата, а на 
крајот од наставата во секој клас добиваат 
свидетелство за успехот во тој клас. 

Член 8 
Посетителот на нижа вечерна гимназија 

го свршил со успех класот ако на крајот од 
наставата не добие слаба оценка по ниеден 
предмет. 

Посвоителот на нижа вечерна гимназија 
што ќе добие најмногу две слаби оценки има 
право, на поправен испит. 

Член 9 
Во инките вечерни гимназии не можат 

да се полагаат приватни испити. 
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Член 10 
Во однос на управувањето со нижитз 

вечерни гимназии ќе се применуваат соод-
ветните прописи за општествено управување 
во областа на школството. 

Класовите на нижа вечерна гимназија 
основани согласно член 3 став 2 од овој за-
кон во однос на управувањето се сметаат 
како дел од училиштето^ при кое се осно-
вани. 

Член 11 
Нижата вечерна гимназија основана како 

самостојна установа има посебна претсметка 
на приходите и расходите која влегува во 
состав на буџетот на народниот одбор што ја 
основал гимназијата. 

Средствата за издршка на посебните па-
ралелки на нижа вечерна гимназија основа-
ни при основно осумгодишно училиште од-
носно нижа гимназија ќе се осигураат во 
претсметката на приходите и расходите на 
училиштето односно гимназијата при која се 
истите основани. 

Член 12 
Републичкиот совет за просвета донесува 

поблиски прописи за спроведувањето на 
овој закон. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија" и од тој 
ден престанува да важи Уредбата за отвора-
ње на школи: за општо образование на работ-
ниците („Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" бр. 29/48 год-). 

V 118. . 

Врз основа на чл. 55 во врска со чл. 39 
точ. 8 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
ганите на власта на Народна Република Ма-
кедонија, Народното собрание на, Народна 
Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 4 јуни 1955 
година и на, седницата на Соборот на произ-
водителите одржана на 4 јуни 1955 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА НА-
ГРАДИТЕ И НАКНАДИТЕ НА НАРОД-

НИТЕ ПРАТЕНИЦИ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ 

Член 1 
Во член П од Одлуката за наградите и 

накнадите на народните пра,теници на На-
родното собрание („Службен весник на НРМ" 
бр. 9/54) место „1.000" се става „1.200". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со изгласу-

вањето во Републичкиот собор и Соборот на 
производителите, а ќе се применува почну-
вајќи од оваа седница на Народното собра-
ние. 

Бр, 746 
4 јуни: 1955 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, с. р, 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темелковски, с. р. 

119. 
Врз основа на чл- 22 од Уредбата за здру-

жувањето на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54 од 29 де-
кември 1953 година), Народното собрание на 
Народна 1 Република 'Македонија ;на седни-
цата на Републичкот собор, одржана на 3 
јуни 1955 година, и на седницата на Собо-
рот на производителите, одржана на 3 јуни 
1955 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОСНИВАЊЕ СООБРАЌАЈНА КОМОРА 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1) Се оснива Сообраќајна комора за тери-
торијата на Народна Република Мак е делија. 

Седиште на Комората е во Скопје. 
2) Задача на Комората е да работи на 

унапредување на сообраќајот и поштансксн 
телеграфско-телефонските врски, да се гри-
жи за зацврстување и развивање на добрите 
деловни обичаи, да работи на јакнење одго-
ворноста на стопанските организации спрема 
општествената заедница и да врши контрола 
над стручните здруженија. 

3) Со статутот на Комората поблиску ќе 
се одредат задачите и организацијата на 
Комората, како и начинот на нејзиното ра-
ботење. 

4) Надзор над законитоста на одделните 
акти на Комората врши Државниот секретар 
за работи на стопанството'. 
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5) Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

Бр. 767 
4 јуни 1955 година 

Скопје . \ 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с- р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темелковски, с. р. 

^ 120. " 

Врз основа на чл. 15 став 4 од Уредбата 
за здружувањето на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54 од 29 
декември 1953 година) Народното собрание 
на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 
3 јуни 1955 година, и на седницата на Со-
борот на производителите, одржана на 3 
јуни 1955 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ТРГОВ-

СКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Се одобрува Статутот на Трговската 
комора на Народна Република Македонија. 

2) Оваа одлука рлегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр, 764 
4 јуни 1955 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с- р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко ^Темелковски, с. р. 

121. 
Врз основа на чл, 15 став 4 од Уредбата 

за здружувањето на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54 од 29 
декември 1953 година) Народното собрание 
на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собар, одржана на 
3 јуни 1955 година, и на седницата на Со-
)борот/ ш ^производителите, одржана (на) В' 
јуни 1955 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАНА-

ЕТЧИСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Се одобрува Статутот на Занаетчиска-
та комора на Народна Република Македо-
нија. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 765 
4 јуни 1955 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с- р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р, 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темелковски, с. р. 

122. 
Врз основа на чл. 15 став 4 од Уредбата 

за здружувањето на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54 од 29 
декември 1953 година) Народното собрание 
на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 
3 јуни 1955 година, и на седницата на Со-
борот на производителите, одржана на 3 
јуни 1955 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА СЕЛ-

СКО-СТОПАНСКАТА КОМОРА НА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1) Се одобрува Статутот на Селско-сто 

I ланската комора на Народна Република Ма-
кедонија. 
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2) Ова длука влегува во сила со денот 
на објз гњето во „Службен весник на 
Народи ^публика Македонија". 

Ђу 766 
4 јуни 1955 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с- р, 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темелковски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1955 година, под реден број 346, е запишана 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Сува 
Гора", со седиште во с. Беловиште — Гостиварско. 
Предмет на иселувањето на задругата е: трговија 
со мешовити индустриски стоки на древно, селско 
стопански машини, алати и вештачки ѓубрива, пре-
хранбени артикли и предмети за куќни потреби, 
тутунски преработки кибрит и др., алкохолни и бе-
залкохолни пијалоци, емиш, зарзават и овоштија 
како и преработки од овоштија. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија, бр. 14187 од 14-Х1-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Војне Илковски и членовите Бекир Бекири, Ил-
ковски Митре, Веле Силјановски, Есет Даути, Боро 
Билбиловски и Јакупи Горуф. Задругата ќе ја пот-
пишуваат и застапуваат претседателот Војне ЛУЛ-
КОВСКИ и членот Боро Билбиловски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 346/55. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1955 година, под реден број 344, е запишана за-
другата под назив: Земјоделска задруга „Габрово", 
со седиште во с. Нистрово — Гостиварско. Предмет 
на иселувањето на задругата е: производство на 
земјоделски производи и трговија со следните тр-
говски стоки: мешовити индустриски стоки, пре-
хранбени артикли и предмети за куќни потреби, 
селско стопански машини, алати и вештачки ѓубри-
ва, алкохолни и безалкохолни пијалоци, емши, зар-
зават, овоштие и преработки од овоштие. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија, бр. 14872 од 14-Х1-1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Рафајловски Саренде и членовите Николовски Или 
ја, Филиповски Борис, Абдија Ведзи, Пајазит Се-
лам, Фераити Мифтар и Спасеновски Манасија. 
Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат книго-
водителот Таневски Алексо и учителот Николовски 
Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 344/55. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24-1-1955 година, под реден број 343 е запишана 
задругата тло д назив: Земјоделска задруга „Кара-
бунар", со седиште во село Камењане — Тетовско. 
Предмет на иселувањето на задругата е: мешовита 
трговија, откуп и продажба на земјоделски про-
изводи. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Тетовска околија бр. 428 од 21-1-1955 година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Амет Алија, и членовите Исмет Селими, Абедин 
Османи, Ибраими, Мифта р Шаипи, Јаја Сеадини 
и Сабит Ферати. Задругата ќе ја потпишуваат и 
застапуваат претседателот Амет Алија и членот Ис-
мет Селими. Л 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 343/55. (270) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број 36, е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга „Прогрес", со седиште во с. 
Чешиново — Кочанско. Предмет на иселувањето на 
задругата е: земјоделие, трговија и купопродажба 
на стоки од внатрешниот промет, како и угостител-
ство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
36/55. (284) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги, под 
реден број 31, е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга „Голот", со седиште во с. Тр-
сино — Кочанско. Предмет на школувањето на за-
другата е: земјоделие, трговија, купопродажба на 
стоки од внатрешниот промет, како и угостителство 
и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
31/55. (289) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги, под 
реден број 26, е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга „Средорек", со седиште во Ко-
чани. Предмет на поодувањето на задругата е: зем-
јоделие, трговија, купопродажба на стоки од внат-
решниот промет, како и угостителство и занает-
чиство. 

Од Окружниот стопански суд Штип, Р. бр. 
26/55. (294) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги, под 
реден број 13, е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга, „Бошко Петров", со седиште 
во с. Злетово — Кочанско. Предмет на побелувањето 
на задругата е: земјоделие, трговија, купопродажба 
на стоки од внатрешниот промет, како и угостител-
ство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип), Р. бр. 
13/55. (304) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број 21, е запишана задругата под назив: 
Земјоделска задруга „Плачковица", со седиште во 
с. Јакимово — Кочанско. Предмет на иселувањето 
на задругата е: земјоделие, трговија, купопродажба 
на стоки од внатрешниот промет, како и угостител-
ство и занаетчиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
21/55. (308) 

Окружниот стопански СУД ВО Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-1-1955 година, под реден б^ој 386, е запишана за-
другата под назив: Земјоделска задруга „Враца", с. 
Добри Дол — Гостиварско. Предмет на школувањето 
на задругата е: трговија со мешовити индустриски 
стоки, прехранбени артикли и предмети за куќни 
потреби, селско стопански машини алати и вештач-
ки ѓубрива, тутунски преработки, кибрит и др. ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, како и да се 
бави со откуп на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
386/55. (321) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-11-1955 година, под реден број 438 е запишана 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Полог", 
со седиште во село Градец — Гостиварско. Предмет 
на поодувањето на задругата е: обработка на зем-
јата на задружна основа, како и трговија со: мешо-
вити индустриски стоки, прехранбени арти,кли и 
предмети за куќни потреби, селско стопански ма-
шини, алати и вештачки ѓубрива, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, емши, зарзават, овоштија и 
преработки од овопггија. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија, бр. 14136 од 14-Х1-1954 
година. 

Членови на Управниот одбор се: претседателот 
Бекир Илјази и членовите Мет Алија, Асип Кадрии, 
Осман Рамадани и Џеват Имери. Задругата ќе ја 
потпишуваат и застапуваат претседателот Бекир 
Илијази и земјоделците Бајрам Јунузи и Селим 
Рушити. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 438/55. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24И-1955 година, под реден број 348, е запишана 
задругата под назив: Земјоделска задруга „Извор", 

со седиште во с. Долна Баница — Гостиварско. 
Предмет на поодувањето на задругата е: производ-
ство на земјоделски производи, како и трговија со: 
мешовити индустриски стоки, прехранбени артик-
ли, земјоделски машини, алати, вештачки ѓубрива 
и др., алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутун-
ски преработки, кибрит и ДР-, емиш, зарзават и 
овоштија. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија, бр. 16399 од 14-ХП-1954 
година 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Рушити Рушит и членовите Несторовски Сандре, 
Веапи Ѓулас, Милошевски Милан, Мирчевски Мил-
че, Алија Енвер, Исмаил Исмет, Усеини Исмаил и 
Ниуковски Гиро. Задругата ќе ја потпишуваат и 
застапуваат претседателот Рушит Рушити и земјо-
делецот Веапи Ѓулас. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 348/55. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските орга,низации на 
7 декември 1954 година, под ред, бр. 771 е за-
пишана задругата под назив: Ловџиска задруга 
„Ловец", со седиште во Крива Паланка. Пред-
мет на поодувањето на задругата е: одржување 
на ловечки дом и угостителски дуќан, да из-
дава соби за преноќиште на патниците во лов-
ниот дом, да врши откуп на кожи од дивеч како и 
истите да ги продава, да набавува и продава ловеч-
ко оружје и муниција како на своите членови за-
другари така и на ^задругари, да организира фа-
занерија, живинарство и занаетчиство, како и да 
организира работилница за огфавка на ловечко 
оружје. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Кривопаланечка околија, бр. 10100 од 21 ок-
томври 1954 година. 

Членови на Управниот одбор се: претседателот 
Божин Јовановски и членовите Киро Стојановски, 
Блашко Јаневски, Дене Мацовски, Ѓорѓи Тасевски, 
Драги Глигоровски, Славче Ивановски, Драготин 
Спасовски и Венцо Гоговски. Задругата ќе ја пот-
пишуват и застапев ат претседателот Божин Јова-
новски и членот ѓорѓи Тасевски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 771/54. (58) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број 10/55 година, е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Јен,и Хајат", со седиш-
те во с. Градец — Кочанско. Предмет на иселува-
њето на задругата е: купопродажба на стоки од 
внатрешен промет, угостителство, занаетчиство и 
друго. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
10/55. (141) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24 декември 1954 година под реден број 807, е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
,.Шар", со седиште во с. Вешала — Тетовско. Пред-
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мет на поодувањето на задругата е: откуп на зем-
јоделски производи, преработка на млеко, преработ-
ка на разни дрвни производи и продавање дрва 
за огрев. Покрај тоа може да отвора и продавници. 

Членови на управниот одбор се претседателот 
Амди Ајети и членовите Емин Исмаили, Ајзин На-
заре Раен Јашари и Шефки Исеан. Задругата ќе 
ја потпишуваат и застапуваат земјоделците Шефки 
Ајрулан и Керин Деари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 807/54. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7 ,јануари 1955 година под реден број 868, е западна-
на задругата под назив: Земјоделска задруга „Про-
буда", со седиште во с. Петралица — Кривопала-
нечко. Предмет.на школувањето на задругата е: за-
едничко унапредување на земјоделското производ-
ство, заедничко садење на лозја и овоштарници, об-
работка на засадените површини под лозја и овош-
тарници, преработка на своите производи и заед-
ничко продавање на истите, откуп и продажба на 
земјоделски производи, да врши земјоделски услуги 
со свои машини и инвентар, да набавува земјодел-
ски машини и инвентар за гиотребите на задругата 
и задругарите, купопродажба на индустриски и зем-
јоделски производи, како и алкохолни пијалоци, 
да врши откуп и продажба на жива стока од едар 
и ситен добиток, како и да врши клање на жив 
добиток и продажба на преработено и свежо месо, 
да организира подрум за преработка на своите 
производи како и на откупените и врши продажба 
на истите, да набавува расен приплоден и работен 
добиток, да врши кредитирање на своите членови 
до онаа висина до која е кредитно способна. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Кривотоланечка околија, бр. 11246 од 23 де-
кември 1954 година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Санде Давидовски, и членовите Стоимен Младенов-
ски, Тодос Стојановски, Стојан Тодоровски, Андон 
Гошевски, Киро Николовски и Томче Николоски. 
Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат прет-
седателот Санде Давидовски и книговодителот Киро 
Ангеловски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 868/55. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во ре шета пот на стопанските организации на 
24 декември 1954 година под реден број 809, е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Мало ши лице", со седиште во с. Бродец — Тетов-
ско. Предмет на поодувањето на задругата е: откуп 
на земјоделски производи, преработка на млеко, 
преработка на разни дрвни производи и продавање 
дрва за огрев. Покрај тоа може да отвора и про-
давници. 

Задругата е основана согласно одобрението од 
НО на Тетовска околија, бр. 11336 од 25 август 1954 
година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Вари Абази и членовите Неим Ода, Рамадан Имери, 

Сафи Реџеп, Исмел Даути, Сеат Имери и Емарло 
Алија. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат 
претседателот Арслан А. Бари и Рамадан Имери. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 809/54. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18 јануари 1955 година под реден број 892, е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Лирија", со седиште во с. Белановце — Куманов-
ско. Предмет на поодувањето на задругата е: да 
набавува — купува и продава разни стоки од сел-
ско стопанско производство, да набавува и продава 
разни индустриски стоки од широка потрошувачка, 
да работи на унапредување на лозарството и овош-
тарството, да врши кредитирање на своите членови 
задругари према нивната кредитна способност со 
инвестициони и краткорочни кредити. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Кумановска околија бр. 18991 од 24 декември 
1954 година. 

Членови на Управниот одбор се претседателот 
Алит Исеини Риза и членовите Браим Љатив, Зеки 
Авзи, Сејди Бектеш,и Ајредин Асан. Задругата ќе 
ја потпишуваат и застапуваат претседателот Амит 
Исеини: Риза и Станчо Јовановиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 892/55. (208) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26 јануари 1955 година под, реден број 379, е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Борис Кидрич", со седиште во село Драчево — 
Скопско. Предмет на поодувањето на задругата е! 
задружно производство на земјоделски производи, 
користење на постоеќиот машински парк од страна 
на задругата и задругарите, производство', преработ-
ка, продажба и откуп на земјоделски производи, 
снабдување на своите членови со артикли од широ-
ка потрошувачка и репродукција. Преку задругата 
да се ВРШИ штедно кредитна служба на членовите, 
а со цел за унапредување на нивното производство, 
како и развивање на задружното пчеларство. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Скопска околија бр. 610 од 24 јануари 1955 
година. 

Членови на управниот одбор се управникот Саве 
Јаневски и членовите Мицко Шиндаровски, Алек-
сандар Трајковски, Баце Сомоскеловски, Димче 
Тосумовски, Филип Николовски и Петре Поповски. 
Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат Трај-
ковски Александар и Трипуновски Ангеле, членови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 379/55. (279) 

Окружниот стоп)ански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на земјоделските задруги под 
реден број 32/55 година е запишана задругата под 
назив: Земјоделска задруга „Ванчо Трајков", со 
седиште во с. Пробиштип. Предмет на поодувањето 
на задругата е: производство на земјоделски про-
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изводи, трговија, купопродажба на стоки од вна-
трешен промет, како и угостителство и занает-
чиство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Р. бр. 
32/55. ^ (288) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26 јануари 1955 година под реден број 392, е запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
„Чеде Филиповски", со седиште во с. Никифорово 
— Гостиварско. Предмет на поодувањето на задру-
гата е: Трговија со мешовити индустриски стоки, 
Прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, откуп на 
земјоделски производи на дробно, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, мелничии преработки и жито. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија бр. 16625 од 14 декември 
1954 година. 

Членови на Управниот одбор се: претседателот 
Лазар Грујовски и членовите Андон Андоновски, 
Сава Георгиевски, Милко Милошевски, Стеван 
Анастасовски, Илија Наумовски, Мирче Мирковски, 
Душан Спировски и Ацо Анастасиески. Задругата 
ќе ја потпишуваат и застапуваат претседателот 
Лазар Ѓуровски и Живко Живковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 392/55.. (316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11 февруари 1955 година под реден бр. 436, и запи-
шана задругата под назив: Земјоделска задруга 
,.Единство", со седиште во с. Волковија — Гостивар-
ско. Предмет на поодувањето на задругата е: зем-
јоделие, сточарство (овчарство), трговија со текстил, 
куси и плетени стоки и конфекција, јажарски сто-
ки, каделни и јутени производи и обувки, желе-
зарски и метални стоки, селско стопански машини, 
алати и вештачки ѓубрива и средства за заштита 
на растенијата, стакло, порцулан и ќерамични сто-
ки, семенска стока хартија, школски прибор и при-
бор за пишување, прехранбени артикли и предмети 
за куќни потреби, алкохол, тутунски преработки и 
кибрит, мешовити индустриски стоки, вршење угос-
тителски услуги, како и услуги со машини. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гостиварска околија бр. 13842 од 6 декември 
1954 година. 

Членови на управниот одбор се: претседателот 
Соме Крстевски и членовите Марко Кузмановски, 
Веселин Михајловски, Стребре Илиевски и Младен 
Цветковски. Задругата ќе ја потпишуваат и за-ста-
пуваат Марко Кузмановски, Светозар Дабевски и 
Крсте Ристовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 436/55. (323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26-Х1-1954 година под реден бр. 722, е запишано 
стопанското претпријатие под фирма: Трговско ко-
мисионо претпријатие" „Напредок", со седиште во 
Скопје. Предмет ,на поодувањето на претпријатието 
е: продажба на стари алишта, накити, намештај и 
сл. со право на провизија на извршената услуга. 

Претпријатието е основано со решението на На-
родниот одбор на град Скопје, бр. 8890 од 9-Х1-1954 
година. Претпријатието во својот состав ги има 
следните продавници: Трговско комисиона продавни-
ца — Скопје, ул. „М. Тито" бр. 52; Трговско коми-
сиона продавница — Скопје, ул. „Белградска" бр. 
68; Трговско комисиона продавница — Скопје, ул. 
„Крушевска" бр. 13 „Трговско комисиона продав-
ница — Скопје, ул. „Борис Кидрич" бр. 86. 

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот 
Горѓи Јанковски и книговодителот Илија Андонов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФИ бр. 
722154. (1604) 
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