
СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ ПОШТАРИНАТА Е ПЛАТЕНА ВО ГОТОВО 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
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 

Бр. 10 СКОПЈЕ, ПОНЕДЕЛНИК, 31 МАРТ 1947 г. Год. Ш 

„Службен веевте на НРМ" ввлегуе переново' Раздадовте 
Се исправаа? во дупликат вашана на машина во проред вл 
една страва антидот, 'до адреса: Службен веси а к на НРМ 

^ Маршал Тага бр 10 - Скопје Равопаовте весе вријат 

Цена ва весникот е 4 дев. од табак Претплатата за едва то-
дова 250 давала, А ОА едно во4/1одие 130 динара - Прет. 
алата ое вздракја преку Македонска стопанска (Нова - цео-
града аа Народна бавна на ФНРЈ - Скопје - чек опееш 
8-801-129, или се анаоа во самата ади в настрани Ја ич видикот 

100 
На о с н о в а н а чл. I од Законот за овластуење 

Владата на НРМ да донесуе уредби по прашњата 
од народного стопанство и обновата на земјата од 
НО септември 1946 година, потврден од Уставотвор-
1,ото собрание на НР Македонија со решение од 
4 ноември 1946 годиш Владата на Н. Р. Македо-
нија по предлог на Министерот на градежните 
донесуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПОПРАВКА НА ОШТЕТЕНИ 

ЖИЛИШНИ И ДРУГИ ЗГРАДИ 
ВО Н Р. МАКЕДОНЈА 

Член 1 
Сопствениците на оштетените жилишни и други 

згради се должни да ги поправат и оспособат по 
одредбите на оваја Уредба. 

Ако адредсот или местоживеењего на сопстве-
никот не се извести, или ако зградата се навогја 
под управа на државата Извршниот одбор на на" 
родниот одбор, на чијето подрачие е зградата, 
може поправката да ја изврши сам или отстапи на 
друго лице 

Член 2 
Поправка може да се изврши само по претходно 

одобрение на извршниот одбор и точно установле 
ние кои работи требе да се извршат за поправка 
на зградата и кои суми по одделно се нужни за 
тоа (претсметка). 

Поправките се вршат под надзор на извршниот 
одбор 

Член 3 
Од како ќе се установи дека зградата може да 

се поправи и определат работите кои гребе да се 
извршат писмено ќе се наложи на сопственикот да 
ја започне и изврши поправката и ќе му се опре-
дели срок за тоа. 

Писмениот налог ќе се врачи лично на сопстве-
никот или па полнолетно лице од неготово семеј-
ство или домаќинство, а ако сопственикот има пол-
номошник или 3-аступнИ'к нало^ог мож.? п о т п а -
лено да се врачи на полномошникот односно за-
стапникот безразлично да ли адресат и мес-то 
жи.веењето на сопственикот се извесни и)м не 

Член 4 
А,шуредно поканетиот сопственик неоправдано 

не ј з а п о ч н е порака 1 ѓаѓ. во определи пот срок или 
Ника каскало сам б М г ^ ф р к у друго лице, или а к о ' 

започнатата поправка неоправдано не ја доврши во 
срокот или никако, Извршниот одбор ложе поправ-
ката да ја изврши или доврвши сам односно да ја 
отстапи на друго лице, 

Член 5 
Народниот одбор за осигурана на потрошените 

суми и каматите на нив има право на законска 
хипотека на зградата и законско заложно право 
на сите приходи од неја, 

Член 6 
Спрема порано запишаните хипснеки н ! 

зградата народниот одбор за осигурана наплаЈа-
та на истите суми и камата има право на првен-
ствен ред на наплатата од зградата и од си^е 
приходи од не ја без оглед на редот под кој е за 
пишана негова-та хиотека но само нл износот со 
кој што е уголемена вредноста на зграда ти сс 
извршената поправка, 

Во случај м спои за пра,вото на прке км вен 
ред на наплата одлучуе редовниот суд надлежен 
за седиштето на народниот одбор, 

Член 7 
Предните права престануат со исплака на 

долгот, како и со наплатата му. Во онаков с л ума! 
извршниот одбор ќе бара бришење на хипотека-
та. Истото може да го бчпа и сопстеникот/г 

Член 8 
За наплатата на потрошените суми и камати 

на нмв народи одбор има рано п о п р а в а н а 
зграда да ја ползуе за свои нужди или да ја да-
ва во наем. 

Член 9 
Наемател на зграда поправена од Извршни-

от одбор е должен наемн и а цена на виеме и уре 
дно да ја платеа. Финансирате одделение на И? 
гршиг^ѓ одбор п о ч е с т и.ч п^мшчгп п^чл к" го 
тврдуе со уредни пасписки Во сручај на неплаќа-
ње тич на неупелно пч-нсјгш,о гтп платната и ^ ч Фи 
нансовото одделение има право должените суми 
принудно да ги наплатуе по прописите за прину-
дна наплата за даноците и без особена судска 
одлука, а Извршниот одбор во таков случај има 
право наемниот однос да го раскине еднострано 
изузетно од прописите на Законот за привремено 
располагање со квартнриге. 

Член 10 
АКО Извршниот одбор поправката ја извр-

шил со Јсрелетаа иоѕаемени од државно кредитно? 
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претпријатие, како и ако Извршниот одбор учс 
ЈСтвуел во склучуењего на заем за поправка на 
зграда како посредник мегју сопственикот и кре-
дитното пре1 пријатие, т о ј може, место и во името 
на сопственикот, на кредитново претпријатие да 
му ги одобри сите оние пра,ва ко-и што ги има 
народниот одбор спрем-а зградата по прописите 
на одаја Уредба, освен оние права ипо ги има 
како орган на власта. 

Истите прав-а ги има Извршниот одбор и то-
га ј кога поправката 'џ изврши друго лице под 
услови Јана на члв 14 од оваа Уредба со средства 
позајмени од државно кредитно-претпријатие, 

Член 11 
Аки сопственикот поправката ја отстапил на 

друго лице за нивните односи по гаја работа ва-
жи нивниот договор. 

Член 12 
За правата на народниот одбор и државното 

^кредитно претпријатие по оваЈа Уредба немаа? 
влијание променете во сопственоста т зградата 
ш' . ќе настанаа след поправката, 

Член 13 
Заем земен од државно кредитно прешрија^ 

чии за поправка по оваа Уредба може да се упо-
треби само за целта за која е одобрен. Злоупо-
треба во врска со оваа се казни по Законот за 
сузоијдње недопуштената трговија, недопуште 
жтч ) шпекула и стопанска саботажа. 

Надзор над трошњето ња тие кредита врши 
Народниот одбор. Тоа право го има I? кредитното 
п р е т р п е ш е 

Член 14 
Др го лице може да поправи туѓ ја зграда са-

адо под условната на член 1, 2, 3 и 4 од ов-аа 
Уредба и за свои жилишни нужди. 

По извршената поправка лицето ќе поднесе 
на !^нршниот одбор писмен извештај за изврше-
ните работи и писмени докази за по трошените 
сум 11 и употребени материјали и Извршниот одбор 
како ќе ги испита иапите и утанови нивната 
натч и ПРОБНОСТ, ќе ја определи наемната пена 
која слсдуе да се плакјл за поправената ЗЈ рада и 
ш т а л а на утрошениче суми и каматите на нив и 
ќе му к! даде зградата на лицето во наем до ис-
уп4т^ ^ едри година по тоа, а за висината па по4 

т р о л е ј " ќе го обавесг-1 финана -ѕото од 
деление За да го приложи даиачн^те улесненија 
за поправен-ата зграда согласно Уредбата на Вла-
да гд на ФНРЈ од Б мај 1946 год, (Сл лист бр. 3814^ 
год,) 

Член 15 
Свое го право на квартира во поправената 

зграда лицето може да го забележи во судските 
книги а во оправдани случам и со одобрение на 
Извршниот одбор и да го пренесе (продаде, от-
стапи) на друго лице со накнада доколку поправ 
кога ја извршило со своји срестаа. 

За означеното време (чл0 14) такво лице ни 
принудено не може да биде иселено од поправе-
ната зграда, 

Предното важи и во случај кога другото лице 
зградата ја поправило во споразум со сопствени^ 
ког (чл. 4 и П) доколку договорот мегју него и 
сопственикот не предвидуе нешто друго,, 

Повреда на прописите под став 2 и став 3 
т казни по Законот за сузбивање и е до п о т н а т а 

трговија, недопуштенава шпекулгк ^ е к и п и р а сар 
багажа, 

Член 16 
Принудна наплата на доспеалите ран! и прет 

ходи од зградата врши Извршниот одбор и то^ 
га ј кога зградата е поправена со средства позади 
мени од државно кредитно претпријатие, 

Член 17 
Извршниве одбори на народните одбори за' 

исполнение задачите но ова-а Уредба можат да 
назначат комисија. На чело на комисијата е од' 
борник на народниот одбор, а во составот на ка 
мисијана по возможност влезуе и инжинер или дру 
го стручно лице. 

Во надлежност на комисиите особено спагја; 
а) прибира! з и средуење на сите податоци за 

оштетените згради, соогавуење план и програм на 
работа според степенот на оштегението, и т н о -
ста, возможност за поправка на определена згрн 
да или општо, како и со оглед на нуждите; 

б) решавање која зграда се смета за оштетеа 
на и подложена на поправка по пропеете на оваѕа 
Уредба; 

в) донесуење обавезни одлуки за поправка 
на 1ија згради и за сроковите по оваа Уредба; 

г) давање миени Ја и предлози на кредитните 
п р е п р а т и ј а за одобревме заеми потребни за 
поправка, како и контрола над трошењето на ис-
тите; 

д) превземање и продолживање на работите 
за сметк,а на сопственикот до колку това го нај-
де за потребно (чл0 4); 

г) вршење на други работи по ова Ја Уредба^ 
Член 18 

Техничкото раководство и надзор над срове 
дуењето на поправките го вршат народните од4 

бори и Министерството на градежите преку свои 
те технички орга-ни, 

Член 19 
Прописите на оваа Уредба сходно ќе се прила-

гаат и во случај: 
- 1) на обнова на срушени или довршуељв на 

недовршени жилишни згради; 
2) кога друго лице за свои жилишни нунсш 

поправи дел од туѓ ја о ш т е т а жилишна зграда! 
3) за градење, поправка, обнова или дооршуе 

ње ва секаков вид згради за општествени нужди 
(болници, училишта, домов-и, ма.газини, складови; 
дувани и сл.) 

Истото важи и во случај да соиС'!вен"К- да 
илат направи нова зграда на истиот. 

Член 20 
Доколку народниот тодбор поправката пора 

но ја 'извршил со средства позајмен^ од државно 
кредитно претпријатие или гарантирал за истите, 
кредитноно претриалие може за свој должник ме-
сто народниот одбор да го прими сопственикот 
на зградата со сите права што ги има народниот! 
Одбор по оваа Уредба према сопствеников на 
зградата и да го ослободи народниот одбор од 
обврска.та, Одредбава од чл. 16 важи и след тоц. 

Член 21 
Министерството на граежите Се овласгуе да 

пропише Правилник за извршеното на оваш Уред 
ба и да дава напатствија за истото, 

Член 22 
Оваа Уредба добива обавезш сила со обја^ 
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уењето во „Службениот весник на Н. Р. М а к с 
одаја". 

Со денот на добивањето обавезна сила пре-
с т а н е да важи Уредбата за задолжителна по 
праска на пострадали од војната жилишни згра-
ди од 14 април 1945 година обнародена во „Служ 
бениот весник на Н. Р. Македонија'' бр. 13 од 13 
јули 1945 година. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА ВЛАДАТА НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА 

Л. Колишевски с. р. 
МИНИСТЕР НА ГРАДЕЖИТЕ НА НРМ, 

Тоде Нопашал с. р. 
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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластува 
ње Владава на Народна Република Македонија за 
донесував Уредби по прашањата од народното 
стопанство и обновата на земјата и во врска со 
чл. 44 ст. 6 од Основниот закон за ^операциите , 
Владата на Народна Република Македонија ја до-
кесуе следната: 

УРЕДБА 
За составував и работа на комисијата за гру 

пирање на земјишните парцели на трудовите зе-
мјоделски кооперации. 

Чл. 1. -
Комисијата за групирање разпарчените и по-

далечни парцели на ^операторите , внесени во 
Трудова земјоделска кооперација, ја именуе из-
вршниот одбор ненадлежниот околиски наор-
ден одбор, во согласив со Министерството на зе-
мјоделието и шумарство на Народна Република 
Македонија и соодветниот местен народен одбор, 
а по писмено барање на трудовата земјоделска 
кооперација.— 

Чл. 2.— 
Комисијата мора да се именуе во срок од 

десет дена од денот на примањето на писмената 
молба на трудовата земјоделска кооперација и 
(И-стата се состои од два преставитела на дотична^ 
та трудова земјоделска кооперација, два прет6 

славител^ од сопствениците, од по еден престави-
тел на месниот и околискиот? народен одбор и 
еден агроном кого го одредуе Министерството на 
земјоделието и шум-арство на Народна Републи^ 
ка Македонија. 

Надлежниот орган за составуваа на комисии 
јата именуе председател на комисијата од самите 
,членови на истата, а истовремено определуе срок 
во кој комнен јата требе да ја изврши определеа 
вата задача, немајќи при тоа предвид големината 
на работана и оогашлите условија. 

Овој срок може да биде продолжен ако има 
оправдани причини, по решение на надлежниот 
орган за сосгпавуење на комисијата. Срокот во 
обата случаја не може да биде по долг од 30 де-
ша. 

Председателот ја Свикуе комисијата најдоцна 
5 дена од денот ш неговото именував, 

Чљ а 
Комисијата мите иднаш ќе се опита да дојде 

до согласна размена метју кооперацијата и соп-
ственикот. До колку не дојде до согласив коми-
сијата ќе ја изврши заменат,а на основ чл, 4, чл. 
Ш од Основниот закон за кооперации т е, при кое 
же опредеда: 

а) Кој парцели доваг јаг во обзир како на јао" 
годни за размена, точно определуејки ги парце-
лите; 

б) Нивниот бонитет (положение, квалитет и 
култура); 

в) Вредноста на парцелите, зимајки во обзир 
при тоа извршените мелиорациони работи, инве-
стиции, засеаните култури, саолпгтителнте врскг 
и се друго што влијае на вредноста, и 

г) Рок за извршуваа на замената. 
Чл. 4 

Со работата на комисијата раководи предее-
дателот на комисијата. Целата работа номади ја-
та ја врши заеднички, а решени јата ги донесуе со 
мнозинството на гласовите. Комисијата води за-
писник за работата. Записникот и решенијата п? 
подпишуат сите членови на комисијата. 

Против решението на комисијата недоволна-
т а странка може да изјави жалба во срок од 8 де-
ва од получавашето на решението, на територи-
јално надлежниот окружен суд. Решението н9 
окружниот суд е правосилно. 

Чл. 5 
По свршената работа записникот за работа 

та и осташлите материали, комисијата ќе ги пре-
дава на изввршниот одбор на надлежниот околи-
ски народен одбор, а по еден п р и з р а к од реше 
нивата ќе испрати на Министерството за земјо-
делие и шумарство на Народна Република Маке-
донија. 

Чл. 6. 
Разноскше на комисијата ги сносуе држава-

та, (Н. Р. Македонија) кооперацијата и власник^ 
и тоа: 

а) државата односно Министерството на лет 
м(о делчето и шумарство на Н. Р. Македонија (1 

'преставник на месниот народен одбор, 1 пресил 
вител на околискиот народен одбор и 1 агроном)' 

б) Кооперацијата за својте два преставитедз 
и за два преоѓаните л а на власникот, ако овој има 
пкуно до 2 хектара земја и 

в) Власникот ако има вкупно над два хектл-
ра земја. 

Чл. 7 
Оваа Уредба влегуе во сила со дено? на обја-

вуењето во „Службен весник на Н. Р. Македо-
нија".— 
земјоделието и шумарството 

Министер на 
К. Симоски с Рс 

П. Председател на Владата на НРМ 
(Љ. Арсов) 

102 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластеше 

Владата на Народна Република Македонија да до-
несуе уредби за експроприација ти едвижни имоти 
во општ интерен и да одредуе височината на на-
кнадата за тие експропирацип, а по предлог од 
Министерот на градежните на НРМ, Владата на На-
родна Република Ма ќе дониз,? п донесуе следната 

У Р Е Д Б А 
за експропирација на недвижни имоти по-
требни за подигнување зграда за гимназија, 

ЈТП Ј,а зз с на Градскиот народен 
одбор 4 реон и за подигнував на жилишДО 

згради во град Скопје. 



С1р. 124 С:1УлПЅЕ11 ВЕСНИК НА НРМ Бр' 10 

Шен 1 
Во полза на државнине ккспропчкрани 

задвижите имоти на физички и приватно-правни-

лица, кои што се потребен за изгршдуење на Јавни 
к жилИлдаи згради во гр. Скопје, а који 
недвижни имоти ѕе наведени во чл. 2 од овав 
Уредба 

За истите потреби може да се употреба и 
општонародниот ипо?. 

Член 2 
Недвижниот имот к о ј што експроприира во 

смисол ита овш;а Уредба е: 
1) Катастарските парцели бр. 13871, 13873, 

13880 и 13886, сопственост на ВвкуфскаТа управа 
во Скопје; бр. 13784, сопственост на Ристо, Д и м и т а р 
и Коста браш Шалови; бр. 13875, сопственост на 
Никола Јованов Томов; бр. 13876, сопственост на 
хаџи Илјаз Осмдн; бр. 13877, сопственост на Митар 
Павлов Костов; бр. 13878, сопственост на Никола 
Јованов Томов; бр. 13878, сопственост на Милан 
и Крсто П. Тодорова бр. 13885, сопственост на 
Трпана М. Стоилков^; 

Сите овие парцели делимично или во целост се 
потребни за подигнував на ж т и ш н и згради во 
ново формираното станбено насеље „Пролет" во 
Скопје. 

2) делови од катастарските парцели бр. 6349 и 
6^98/1 во површина од 340 квадратни ме1ра и дел 
од катастарската парцела 6349^3 во површин.а од 
457 кв. м., сопственост на наследниците на почи-
с т и о т Влада А. Попович, бие. од Скопје; катастар-
ската парцела бр. 6349;1 во" површина од 815 кв. 
м., сопСЈвеиост на Георги Николич и катастарските 
парцели бр. 6298/1 и 6349/4 во површина од 3.032 
не, м., сопственост ш Вукашин Басарич; 

Сите овие парцели се потребни за подигнував 
ма жилишшг згради во ново формираното носеле 
но „Дебар-Мало". 

3) катастарска парцела бр. 7561 во површина 
чв, м . сопственост на Вукашин Настич, 
галиот Јован Костич и дел од катастарската пар-
цела би 7.560 во површина од 77 кв. м., сопстве-
ност на Враќа Читкушевив 

Овие па нели се потребни за подигнував жи 
.мтчни згоадч 

4) катастарската парцела бр. 9161 во површина 
од 760 кв. м..,сопственост на Ејуп, Ачмед и Мехмед 
брака Јонуз Исмамлови и на Зекра вдовица хаџи 
Јонуз, коѓа парцела е погребна за подигнував 
зграда на I реонски народен одбор; 

о) катастарските парцели: бр 5806 но површи-
ни о и 199 кв м % сопственост на Славко Симеонов; 
бр. 5807 во површина од в9 кв м , сопственост 
?!а МИЛУТИН Гаврилович; бр. 5808 во површина од 
ЧЗК кв. м , соповепост на Ангелко К. Гочев, бр. 
5Ѕ09 во површина од 348 кв. м. сопственост на 
Марко и Славе брака Стевкови; бр. 5810 во ПО-
ВРШИНИ од 194 к в м. СОПСЈВЕНОСТ н-а почина л ата 
Зуја Белкова; бр. 5811 во површина од 163 кв. м. 
сопственост на Христ и на Којич: бр. 5813 во повр-
шина од К9П кв. м. сопственост на Тодор К. Кочма-
иов' бр 5814 во површина од 628 кв м.; бр. 5815 во 
површина од 728 кв. м бр. 5816 во 'површина Ч)Д 
455 кв. м и бр. 5817 во површина од 183 кв. м., 
сине сопственост на Трајко Димов Трајков; бр. 
5818 во површина од 237 кв. м. сопственост на Ми-
лан Г. Стојанов; бр. 5819 во површина од 419 кв, м. 
сопственост н^ Цветан Георгиев; бр. 5820 во по-

вршина од 293 кв. м. сопственост на. Сева К. Анто^ 
ва; и бр. 6216 во површина од 396 кв. м. сопСтвѓ 
ност на Милан Илич. 

Сите овие парцели се потребни за подигнував! 
^зграда ва гимназија т девета с б а м на рек^ 
Вардар. 

Член 3 
За имотот експроприран со оваа Уредба Град^ 

ш ш т народен сдбор на град СкоиН ќе км д а д ^ 
ца сопствениците накнада. 

Член '4 
Спроведуњето па експропријацијата на недвиж^ 

нИте имоти опиоани во чл. 2 од о в т Уредба ќе ја 
изврши Екопропрнационата комисија при Градски? 
от народен одбор на град Скопје, составена од 
еден преспавител на Градскиот народен одбор,' 
еден судија на Околискиот суд во Скопје и еден 
претатавител да Министерството на грабежите на 
НРМ. Претставителен на Градскиот народен одбод 
на град Скопе го одредуе неговиот извршен одбор," 
а судијата го одредуе Окружниот суд во Скопје, 

Член 5 
Експроприационата комисија го утврдуе имо-

пот кој што се експроприра и ја одредуе висодо 
ната на накнвдагга коЈа дава на сопственикот. 

Против решението на Експроприационата ко-
мисија може да се поднесе жалба во рок од 15 д е м 
од приемот на решениево на Е к с п р о п р и р а н а т а 
комисија при Владата не Народна Република Ма" 
ќе дони ја. 

Експроприациошгга комисија при Владата на 
НРМ е составена од пет члена, од кои двајца ги 
ишнује Мвдистерот на градениве на НРМ, двајца 
Владата на НРМ и еден Врховниот суд на НРМ од 
редовите на своите членови. 

Член 6 ^ 
Штом Експроприациошлпа комисија ќе го 

утврди и процени! недвижниот имот кој што се екс-
проприра, ќе се изврши прибележеа во интабула" 
у ш н и т е книги, а имотот се предава на Градскиот, 
народен одбор на град Скопје за подигнуен^ на 
пред в-идениот објект. 

Жалбата против решението на Експропријаци-
ј а т а комисија него задржуе предавањето т 
движниот имот кој се експроприра. 

Член 7 
Правносилното решение на експроприациона-

та комисија е основ за издавање тапија на држа,ч 
вата за експроприраниот недвижен имот. 

Член 8 
Се овласгуе Министерот на градежна на НРМ 

да во согласив со Министерот на фингансите на 
НРМ издаде Правилник за постапката за спровел 
дуење на експроприраната на оваа Уредба и з^ 
начинот на утврдуљето и исплатеното накнадна 
на сопствениците од експроприраните имоти. 

Член 9 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на нејзин 

нето објавуење во „Службени весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 2.492 / 14 март 1947 године. 
Министер на градежите на НРМ 

Тоде Ношпал 
Претседател на Владата на НРМ 

Л- Колишевски 
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103 
На основаниве чл. 2 и8 од Законот за израг 

риЈатта. н^ одна Република Македонија, пропи 
богуење на штембили, печати и жигови на гермо" 
шуам следниот 

П Р А В И Л Н И К 
за обликот и големината на штембилите, 
печатите и жиговите и називот- на нив 
за сите органи на државна (а управа и на 
правосуаиети на Народна Република Ма-
кедонија, за сите јавни установи, друштве-
ни организации, државни, кооперативни, и 
приватни претпријатиа и приватни лица. 

Член 1 
Штембили!е се од гума, правоаголни по облик 

и се ставаат во мачното -а актот во левото горно 
к јоше. 

Големината, на. штембилот зависи од 
кој на него се исп-ишуе и требе да биде што по 
м з д-а 

Над текстот на штембилот, во средина?д отон 
државниот грб на НРМ: под сопот е и с п е а м 0 : 
„Народна Република Македонија.4': пол името на 
републиката стои н Н ^ о т опгано' на д грана-
та управа или на п'павосулието, кој се СЛУЖИ со 
пт;емби лот: под5називот е местово п број м и 
чумог ма актот, а пот то^ во средината е седиште 
до на државниот орга-н 

Ако во нази-вот на државниот орган. ^01 ге 
сл^жи со штембилот, е г о т в а ч и н а з и в о т ' о е -

етиката, тога? пол лпж^^мот грб нема да се 
„Народна Ргђубтика Македонија" агтч не-

погодно ќе се б^ави називот на државниот 
орган. 

Ако во називот има по гопеVI Поп! зборон, 
г о л и н и т е зборон молкот ,по по'т)е^ч па се' скпа-
та т\ сзмо шт о скоа,туењето, м-опа ѕ^ ^ п е та^во да 
е ^^агаш,Мено на кој државен оргад се однеле 
тексто-т. , ' - ч 

Под називот на дтк^зниот опгач се 
знро-г на одделението, а по погпебч и називот на 
о в е к о т , за актите кои истите ги и^та^ат во к п у 
гпт на својата рпдлсжНОСТ ОделеЈ-тУ ита и 
Iјмте трене да бидгт означени со зборон, а не со 
редни броеви. 

Член 2., 
Печатите се од гума по облик округли, 
Нормална големина чз печатот е 32 мили-

метра. относно 37 милиметра во пречник и го за-
рчен од текстов кој во него и\п па се уачшп Спе-
цич пно, од практични разлоз-и, можат да се из-
уи^отуа-т печати во пречник лп 24 мччпиечп (ца 
и р : за органите н-а државната управа, коч 

' објави лични ќар'/И п^тни исправи и едноно), 
односно во пречник од 16 милиметра (па пр за 
чекови признаници и сл). 

Во печатот, во едри,'дв'а или три кон.^нтои 
чии 'кругови' се испишуе' текстот О З Ч Ш И Ј во 

јрмбилог, само ш го државниот грб н^ НРМ стои 
во среди-ната на печа ог. околу него е на 
1-1 имотна о гт. ^ -"д)Ка Македонија, а називот на др-
жавник г оогѕн е во- надворешниот круг, 

Печатите за восок се од месинг и ич инарч го-
лемина е 32 мм во пречник Во средината на шие 
печати1 стои "државниот грб На НРМ, наоколу е 
всзивот на Народна Република Македонија и на 
зивот на ш жавниот орган, КОЈ може да биде А а 
пишан и со скратени збирон, 

Член 3 
Сувите жигови се од челик, окру! ни и чо го-

лемин.а 30 мм. во пречник. Текстот :е упишуе 
исто како и ПРИ гумени!е печатни, а во средината 
стои грб на НРМ. 

Челичните жигови се окргли и по големина 32 
мм односно 37 мм ро пречник, а о л ш актични 
\ 83 лози можат да се изр^о^уат и ж-4. ^ги од 24 
мм , односно 16 мм Во соелинара на жигот сгои 
државниов грб на НРМ а наоколу се илмиуе на-
зивот на Народна Република Македонија и називот 
на државниот орган 

жиговите за места и денови се п о т т и к окру-
гли а по големина 30 мм во пречник Во сое-ј,и^ 
ната на жигот е датумот (ден месец, годиме'и 
Слап) еа упо-ребуењето на жигот, а ч^-коЧ^ се 
испишуе сзмо називот на местото, ^аде што' се 
употоебуе жигот и називот на устазчовата. која 
се. СЛУЖИ со него. 

Ав-оматските жиговите во целост ча-.о ^ 
гоните за'места и Лечови, само што нивната голе 
мина е 25 мм. во пречник. 

Член 4 
Од текстот на називот требе да се ви.ш јасно, 

Лека органот кој иго се СЛУЖИ со штембилот, 
печатот или жи-гот е државен орган на Народна 
Република Македонија 

Член 5. ч
 : г' 

Текстот на називот на органче на тг^жзтнтѓТђ 
'управа и на правосудните коѓ ѓребе д се уггбшл во 
штембилот% печатот итн ж^гот, ед 
Ми пиперот на' внатрешните " - - во 
согласи? со надлежниот ччеч ч \ Ј" 

Зз народник одбори тексти! л а ^1-мзог'- се 
определуе согласно прописите на законот-за 
бините називи на"наполниге одбори зЅ обликот и 
врста-а на птГембилите' и печатиГе и за -начинаг на 
нивната употреба. " ' ' ' ' ' " 

Член в, 
Министерството и комисиите на Народна Ре-

публика Македонија ќе пропишат за подоелечете 
им о^г^ни на државната управа, односно органи 
на пгавосу^.е '0, кои нивни органи, установи, иде 
лени^а и отсеци ќе имат одделни штембили, печа-
ти и жигови. 

ПРИ това требе да се води сметка, одделени-
јата и снесените да се служат котку е поведе воз-
можно, со штембили-е, печатите и жиговите на 
установ-а га, во чии состав се напонот и да имат 
одделни штембили, печати и жигови само оние 
одделенија и одсеци, на кои се истите со оглед на 
природата н ј рабО"ата неопходно погребни, 

За бројот на штембилите и печатите на народ 
ките одбори, како и кои нивни од ледени ја и отСе-
ни можат да имз^г одделна штембили и печати, 
вгкаг прописите на Законот за службените нази" 
ви на народните одбори за обликот и врската на 
штемби тите и печати Iе и за начинот па н-ивната 
употреба 

Член 7, 
Органите на државнава управа и на ппзвос\г 

дието пред да поранат изоаботуењето на ште,мбил 
ли, п,ечати и жигов-и, должни се порачката да е до-
стават на, Министерството на внатрешните работи 
за установуење, иа^и ппетвиттени ге штембчди,, пе-
чали и жигови по св,о'от облик и големина, како 
и називот на нив, одг^варает на прописите на 
овој правилник, след кое п о р а ч а а т се испивај! 
за работа на печатор^зецоЈ, 
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Месните народна одбори порачката е достаг 
луват на Министерството на в-натрешните работи 
преку територијално надлежниот околиски наро-
ден одбор, а околиските и градските народни од-
бори преку ПредседагелоЈвото на Владата на НРМ, 

Судовите порачката е достшуагг преку Мини-
стерството тч правосудието на НРМ. 

Член 8в 
Штембилите, печатите и жиговите на Јавните 

установи и државните стопански предприЈптик) по 
(Облик и големина се исти како и штембилите, пе-
чатите и жиговите на државните органи на Народ-
на Републик,а Македонија. 

Штемблите печатите и жиговине на друштве-
н а организации, к о о п е р а ц и ј а и коогк ративни-
те предпри(атиј,а се изработат согласно пропиете 
на нивните ст ил ти. 

Приватните предпријатија и лица определуагг 
адми обликот и големината на своине штембили, 
Печати и жигови, 

Член 9 
Јавните установи, друштвените организации, 

државните и ^оперативните предпријаттДз за 
Сеабдуење со штембили, печали и жигови требе 
да домат писмено одобрение од Министерството на 
внатрешните р а б о т на НРМ. 

Јавните установи бараат такво одобруење 
преку своето ресорно Министерство. 
9 Државните стопански предприЈатија од оп-
што државно значените, кои се навогјаа на тери-
торијата на Народна Република Македониј-а, би-
раат такво одобрение директно од Министерство-
то на внатрешниве работи на НРМ. 

Држа.вните стопански претпријатија од ре-
публиканско значение бараат такво одобрение 
преку ресорното Министерство. 

Државните стопански прегори фатија од ло-
кално значение бараат такво одобрение преку Из-
вршниот о /хбор на народниот одбоо, под чие алми-

нистоативно-операгивно раководство се вавогпзт. 
УдружењагпЈ, друштвните и политичките ор-

ганизации со подрачје на дејност на кулата тери-
торија на Народна Република Македонија бараат 
такво одобрение директно од Министерството на 
внатрешните рабови на НРМ. Нивните одбори, и 
лододбори, како и удоужењата кои имат свој 
соп/з, тачво одброени^ ^пеку својот глави 
одбор, или преку управата на својот сојуз. 

Синдикалните подржници бараат такво одо-
брение п ^еку севрет аристит е на односните стру-
ковни сојузи во Народна Република М-акедонија, 
е месните совети преку Земскиот одбор на един-
ствените синдикати на работниците и намештени-
Ч^те на Н Р. М. 

У дружењата и друштвените организации со 
подрачје на дејност на територијата на еден град 
или една околија бараат такво одобренеи преку 
територијално надлежниот отсек на внатрешниве 
работи при односниот градски или околиски из-
вршен одбор. 

Кооперации^ и кооператијвните претпријатија 
б^ра^т;,дакво одобрение преку, главниов кооперати-
вен со1уз ,на НРМ, 

Член 10 

4 , ^ а ^сдодбду^ње. со штембиЈЈи^ печати, н жигови 
'Јавните установи; -доуцвдешоде; организации; др-

жавните, и кооперативните претпријатија поднел 
суат до Министерството на внатрешнине работи 
на НРМ молба по начин изложен во чл. 9 од овој 
правилник. 

До колшу во штембилот, печатот или жигон% 
осем текстот има и каков знак, цртеж или слично^ 
требе и нацрт од исти о г да се приложи кон мол^ 
балта. 

Од молбата требе да се види: кој бара израбо-
т е н о т о на штембили, печати или жигови, за ка,ква 
цел, колику броја, како и точниот, кој требе да се 
содржи во штембилот, печатот или жигот. 

Министерството на внатрешните работи на 
НРМ след примање и разгледуење на молбата доч 

несуе решение со кое одобрев или не изработу^ 
сижето на штембилот, печатот или жигот,, 

Против решението на Министерството на внатре 
решните работи на НРМ странката има право н^ 
внатрешни,те работи на НРМ, 

Член И 

Приватните лица и претпријатија можат да 
и з р а б о т а т при овластените печаторезци своите 
штембили, печати и жигови без специјално одоб" 
реине од Министерството на внатрешните работи 
ни НРМ. 

Исто тека изработувањето на така наречните 
помошни штембили и жигови, како на пр, со 
содржание: „наплатено", „регистрирано", „сло-
бодно влегуење", „книговодител", „управител4', 
мако и изработуењето на помошни жигови^ само 
со факсимилот на сопствениот потпис на едно 
лице, стануе при овластени -нечаиорезци Зез сие-
циално одобрение од Министерството на внатреш-
ните работи на НРМ, 

Член 12 

Овој Правилник влегуе во сила со деног на 
0бј21вуе њето му во „Служ1)ени весник на На-
родна Република Македонија"., 

V. Бр. 1531 
25 јануари 1947 г, 

С к о п ј е 

Министер 
на внатрешните рлбо^ и на НРМ 

Цветко У зановски, с. р 

104 
ПРАВИЛНИК 

за сметководната работа при м е с е т е 
народни одбори 

Члв; г 

За правилно Биѕвршуење на сметководните 
служба, месните народни одбори водат следните 
парнични книги: 

а - касов д н е в н и к ' ; о б ^ е ц г ' ! ' 
б - парти ралн^к да раСхШиЈге с о ф а в а 2 
в, п а д н а л ш к ^ ^ 3 

д ^ ; гдевен народ'Донга' ^ 5 
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На, 2 

С ж н м т д т работа при месдагге ш у н д ш вдг 
с% вода н е систем на п р о ф џ к ^ в ѕ а д о т 

Чл. 3 

Канетиот дневник е книга 'т вееја се виесуат 
Ките прим,ени и исплатени суми. . 

Насови от дневник има две страни: лева за 
примање и деша за издавање.'. На левата страна 
се внесуван1 сите примени суми а на десната стра-
ва сите исплатени суми. 

Во касовиаг дневник се пишуе ср мастило. 
Ако се при; гѓишуењеФо на-прави грешка погрешна-
та цифра или дум^ се прецртав" со'м,астило, но 
така да истата може 'да се чита, а н-ад неа се 
испишуе точката цифра или дума - со истото 
шрттвло (црно). 

Книжењето во каоодаот дневник се почнуе со 
реден број 1 и броевите се продлжуат по ред до 
кра ј на годината. 
- . На кра ј на секој месец к а к в и о т дневник се 
заклучуе. Под, последните суми во левана и де 
снатз страна се подвлачуе линара со мастило, 
,сените цифри. се соберат и добиената сума се 
испишуе. Помалата вкупна сума се испишуе под 
поголемата, се , п о д в л е ч е со мастило и п о м а з н а 
1Сум;а се одуземз од поголемата. Сумата која 
ќе се добие како разлика се вика „салдо" и таја 
ни покажуе полику пари има во касата. 

Ззжлучението на крајот на секој мелец го под-
Лишуат претседателот, секретарот и касиерот 
^администратор) на месниот народен одбор 

Чл. 4 

П а р т ралник на расходите е книга во која 
се внесу^г сите исплатени суми по касовиоч 
дневник. 

Шптијалникот на расходите има за секоја 
позиција и партија (ако партија нема позициј-а) 
по буџетов одделно лев-а и десна страна. 

На крајот на шртијалникот на расходите 
се отворуе уште едва партија — „депозити", Во 
та ј а партија се внесуагг исплатените суми кон 
иемат врска со расходите по буџетот 

, , Чл. ,5 

Партијалникбт на. приходите е книга, во која 
се внесуаЈг сите примени суми по касовиот дне-
вник. ,; 

Парти јалннкот на приходе има за сепоја по-
зиција и п а р т и и , (ако партија нема повицији) 
по буџетот одделно лева и десна страна, 

На кракот1 на партиЈалниќо^ на Приходите се 
отворуе уште еАда Ла^тија „депозити". Во 
та^а партија се внесу^т сите суми примени, а 
кои нешат врска со приходите по буџетот 

ѓ Парти ја л кикот на расходите .к партијални-
кикот ива при^одах^ ,ре водат, со ,мастило. Истите се 
з а к л у ч а т на ^ и мес ^ци т. ^ ^а '31 март, 30 јуни, 
З ^ ^ ^ е м в р и ^ З ! д^евИгрИ:1 !Т ч ^ и ч : -

^ И Д Е Ј Ќ И К А Ж А Т ? Дневник, ед: заклучУ^Ј секој 
месец, а паот^ЦдвдштГ на урр, ,месе,ца, за ^а се 
наврши проверка ^ к к и ж е с Б ^ да ее о д 
вкупната с у м н а р ^ п ј а д н ^ к о ^ н а ^ п ^ х о д о г е од; 

земе вкупната сума по парти )алникот на з а в о д и т е 
И разликата - „салдото" мора да биде исто со 
„салдото" во кафеавиот дневник на крај на месеците 
март, јуни, септември и декември. 

Тромесечногго з а к л у ч е н а на изети делниците е 
нужно за поднесуење прегледите на исполнение 
расходи и собраните приходи, ко-и се поднесуат на 
надлежната контрола. , 

За да се знае колку изнесуат расходите и при-
ходите на краЈо^т на второто, третото и четвртото 
заклучеше, требе да се кон заклученото т од-
ностното тримесечје додаде вкупната сума од 
претходните заклучени!^ и нивниов збио покажуе 
како вкупно исполнение на расходите односно 
собраните приходи 

Чл. 7 

Секој документ пред да се внесе во касовиот. 
дневник, било како приход или расход, тре5е да се 
заведе по деловодниот протокол на месниот на-
ро,ден одбор. 

Секоја исплатена сума од касава на месниот 
народен одбор има да се врши по приложениот 
образец и тоа: 

а за лични расходи — обоазец 6 
о - за материјални расходи - образец 7 
На секој исплатен документ, било за лични 

или материјални расходи, наредбата за исплата 
мора да биде потпишана од претседателот и сек-
Пехарот на односниот местен народен одбор. 

Исто така на секои исплатен документ мора 
да биде потпишана „монета% од страна на 
приемателот т. е. . . . . . , . . и да касиер от напи-
ши да исплата е извршил и да се потпише 

Ниедна пеглата од кадата ш месниот наро-
ден одбор не може да се исполни ако за това нем а̂ 
доврлно кредит по буџетот или па,к депозит, 

Примените суми од други установи, а за смет-
ка на месниот народен одбор се внесуат во ка-
совиот дневник по нивните сш/оводни писма, кои 
најнапред гребе да се заведат во деловодниот 
протокол на односниот местен прооден одбор. 

Сумите кои ги собиоа осмиот местен наро-
ден одбор, како свој приход по буџетот, ги вне-
-суе во касовнот дневник по квитамционагга книга. 
Во к а к в и о т дневник ќе се назначи по која квитан-
пиона к шга (број на квитанционата книга и ^Д 
кои број до кои број се чнесуе сумата). 

Ч,т 8 

Во наследниот став на чл. 3 од овој Правил-
ник е пропишано да касовиот дневник на кракуг 
на месецот го потпитиуат претседателот и секре-
тар шт на месниот народен одбор. 

Прсди да -е потпише касовиот дневник требе 
истите да направат следното' 

а - да сретнат сумите по докуме^ѓгцте' на 
испотените ааскоди А собраните прихбд^ во 
течение на тој месец да би де видело да ли летате 
се правилно внесени; 
: б ! ' - да оравнат аманетникбт за дѓрие^манхе и 

' ^едакаЈве со румите к а к в и о т ' дневник;1 ' 1 

в — да извршагг проверка' и^4 збирб^иѓе" по 
касовиот дневник зд види да ли се сумите 
правилно с о б р а а ; . ' 
: 1 г да/ п^д ј за.кл.уч^ко^' во как^свисѓт дневник 
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При ирегледуењечо на кадата најдено е пари 
и това' 

банкноти од 1.000.- дин. парчиња —се Дин, -
банкноти од 500." дин. парчиња - се Дин. -
банкноти од 100. - дин. парчиња - се Дин. -
банкноти од 50.- дин. парчиња - се Дин. -
Збирот да најдените пари во касата требе да 

биде равен - ист со салдото по касовиот дневник. 
Во случи да се најдат во касата повеќе пар-и, 

веднага за тоа ќе се накити реферат по образец 
, 8, ќе се заведе и ќе се внесе по кабови ат дневник 
како депозит. 

Ако во течение на годината не се Нсмде од 
каде е дошол т а ј вишок, истиот во идната го 
дина ќе се книжи како напреден приход по буџе-
тот на мое. народен одбор. 

Во случај да се п ж најде во касата помалку 
пак се напишуе реферат по образец 9, се 

завелуе истиот и се внес^е по к агорпот дневник 
на деснава страна к^ко депови а К ^ С ^ Р О Т е дол-
жен да е внесе сумата во касата За висината 
сума од кзеиерот ќе се напише реферат по обра-
зец бр. 10 и по истиот ќе се и^н^ии ктше^-о во 
касовиот дневник н-а левата страна како депозит. 

Постапката по предниот ничии тгебе да се 
изврши, за да може на кастриот да се поврати 
вие'"^т,ѕ сума како најден м^мтк д^ч-отку с е 
ПРоад1'ггИ грешката во течение на година а и ако 
се види да истата станала погоди неправилно 
к и н е њ е или по-грешно Свршена иса ?ата. 

По .-вртцуење на' бупетп^та ^мртковпднаш 
година и по заклучуење?о на паничните книги 
(касовтог дневник, п^ртирјг" - ич р^суо-тите и 
п '"ччот на прчч^итите^ местен од^ор 
е должен да состави завршна сметка. 

Завршната сметка е поглед ВКУПНО со-
браните приходии и сполнети расходи во течение 
ца буџетската година 

Завршната сметка треба да содржи следните 
сведени ја: 

1. — на левата сграна приходите и 
2. - на десната страна расходите. 
Во левава страна на приходите ке ѕ се внесе 

и топа: 
а - партија и позиција како е предвидено 

по б'/џегот, 
5 - кус опис на приходната партија или по-

зиција! 
в — сума колку е предвидено по буџетот по 

односната п^р^ија или позиција, 
г - сума колку е собрано испла-тено но одс 

носната партија иди позиции 
д - в о помалку собрано'исполнено и 
г ј - за повеќе собрано-игполнено. 
Во десната страна на расходите ќе се внесе 

к тоза: 
а - партиј,а и позиција како е предвидено, 
6 - кус опис на расходната партија или по-

зади ја. 
в - сума колку е предвидено по буџетот по 

Односната партија или позициј-а, -
I: - сума колку е исполнело - поарчено ^ 

по сдосната пар/ѓија ида п о з и ц и и 

д - в о помалку испрлена-лоарчено 
г ј - во поевеке непо лиено поарчено и 
е - уголемеио со вирман по решение бројР 

од. која партија и сума. 
П р е о д н а т а и р.асхо дната страна кћ се 

ра^Ѕв ' 'дћ се Ќидат вк^пни+е 'сУми^ г(0' точките за 
природите „в, г, д, гј" и за расходите „в, г, д, гГ% 

Ако е вкупната сума на изодените поарчени 
расходи (точка „г" помала од вкупната сума на 
собраните приходи (точка „г") вкупната сума на 
исползивте расходи ќе се на пити под вкупната, 
сума на собраните приходи и ќе се одземе ац 
неј/а, за да се најде разлика^а-салдото, кое то^ба: 
да биде едшко со салдото по касовиот дневни^ 
докол-у по партиј'2лниците нема депозит ^о 
случај да има депозити, кон салдото по завршната 
сметка ќе се додал салда од депозите, во ко ј 
случај салдото мор,а да биде еднакво со салдото 
по касовиот дневник. 

Ако е вкупната ема сума на исполнетите -= 
поарчени - расходи поголема од вкупната сума 
на собраните приходи, истава се , ,испишуе п^д, 
вкупната сума на расходите. е о^-^ма и добирица 
резлика-салдо треба да биде родна со салдото пз 
касовиот дневник 

Салдото по завршната сметк-а се испишуе со 
цифпц и букви. 

Завршната сметка се потпишуе од страна и^ 
претплатело?, секретарот и касиеоот. 

Ворлуадј да през течението на буиетскатд го 
дина им"т^о промена во И Ч П Р Ш Ч Л О Т изроден 
бор со која промена ќе се покажат два и-ч 
повеќе ЕИпедбод?тели и с м е т а н о т^аг^ч 
тогај под потписите ќе се внесе чч̂ рттртттк-ч 
катте,л,а се ви^и кои биле н^оедбодатеди ^ ч 
сметкоппттаг5ч'Ч о ^ т ^ ч ^ ^ ^ и нивните иминз к 
преот,^т'тт'а и од кога до кога, 

Завршната сметка се испраќа на надлежната 
контрола за преглед. 

Со завршната сметка се испраќаа 
а — кагоииот дневник; 
б — партијалникот на расходите и прихо-

дите; 
в - буиетот во оригинал; 
г — квит.гнционите книги по кои е собиран 

приходот, долку имет врска со касовиот дне^ 
вник и 

д - анте исплатени документи, средени како 
се внесени по касовиот дневник. 

Чл. 9 

Аманетник е книга по која е врши примања 
Или предавање на СУМИ ОД ДРУГИ установи. 

Сумите кои ги прима местниот нероден одби!) 
од Д Р У Г И установи се внесуат на деветта страна 
- „примање" Кога месниот нарочен одбор п^е^ 
дава суми на други установи се внесуат на десн-а^ 
страва - „издавање". 

За секоја сума внесена во „издавање^ се пот^ 
пишуе од ладете кое е при\са сумата, ... 1 

Секоја с у ш внесена вБ аманептикот 
на „примања или пак на страна ^изда^анѓе 
ћнесуе во к а к в и о т д н е в н а и редниот бр^ ј 6џ 
к)асовиоФ дневник ќе сѓ запише ве а м а д е т е ^ к ^ 
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Нл. 1г 

Во шшеатарна каиш се внесуат сите предмети 
јѓопотвеноака т масниот народен одбор, како н. 
Ир. маси, долани, слики, кумбе, закони и т. н. 

Кога 'се сменуе извршниот народен одбор на 
Швентарната книга ќе се контактира предавањето 
II примањето на инвентари^аните предмети, за 
ноје се подпишуе истата од оној, кој предава и 
Ш01 кој прима. 

Чл. 

Задржаните суми по исплатените документи, 
доколку се предадат на околискиот народен од-
бор - финансов отсек, ко се предават по самите 
документи. Потврдата за примените удржки од 
Страна на околииокише народ, одбори — финан-
сова одсеци, ќе се кон статира на самиот документ 
ео потпис на ликвидаторот и касиерот. 

Чл. ^ 
Овој Правилник влегуе од ден01т на неговато 

обЈавуење во „Службен весник на Народната Ре-
публика Македонија", а кје се прилага од 1 ја-
нуари 1947 год. 

II бр. 7099 
27 П 1947 год., Скопје 

Министер на фина,нсите, 
Даре Џамбас с. р. 

105 
Врз основа на чл. 25, т. 2 од Удероа,га за го-

рите бр. 1266/45 година Министеров на земјоде-
лието и шумарство на НР. Маке дон л ја ги издава 
'следите 

НАПАТСТВИЈА 
за издавање под закуп летната целата на 
внсокопланинските и планински пасишта 

во 1947 година 

Член 1. — 

Сше високоилашнски и планински пасишта, 
бивши државни, општински и селски, како и тие 
Приватни кои се експроприрани на бизо кое 'осно-
ваше, се сметат како општонароден имот и пол-
Цоделието и шумарство на Н. Р. Македонија, 

Чл. 2 -
Висшоплакчнскгате пасишта се п а д и н а н^над 

Зоната н-а горска^ вегетација. Планинска пасишта 
Фе во зоната на горската вегетација (раститед-
етост) каде се испоти разредуе во оделни групи 
Правени пропланци и планински ливади. 

Нл. 3. -

Висошаданшските и планинска пасишта од 
републиканско значение се управљиват од Минис-
агерствшо на земјоделието и шумарство, преку 
републикански^ шумски стопанства, а пасиштата 
Од локално аначение од околиските н. одбори, 
На лија територија се навогјат. 

Право на испаша на високопланинските И 
планинскине пасишта г т ж сите полоделци-сточа-
ри, сточарски кооперации, професионални сточари 
и сине други! граѓани, кои времено се занимаваат, 
со сточарство. 

Првевнотво на шшра имат држављани на 
Ф. Н Р. I 

Чл. 5 -

Со цел да се унапреди ситното домашно сто^ 
царство, адпашаиа ќе се издава по следниот ред: 

а) На месните пољоделци-сточари до 250 грда 
древен добиток. 

б) На сточарски кооперации. 
в) На професионални сточари, кои се заим,а-

ваат со приплод на добиток. 
г) На ѕите други лица, кои времено се ззни-

мават со сточарството. 

Чл. 6 -

За пољоделците-сточари се резервира потре-
бен број пасишта, а слободните пасишта се и з л -
еат под закуп на другите категории сточари. 

Пасиштата ги резервира, по укажана подгрева, 
Ми^исгерс вото на земљоделието и шумарството, 
по предлог на околиските народни одбори ѕа 
пасиштата од локално значение, а по заеднички 
предлог на околиските н. одбори и шумските 
стопанства за пасиштата од републиканско зна-
менце. 

За начинот ш предлагањето и рокот до МОЈ 
гребе да се даде предлог, ќе се даде оделно об?ас-
нение. 

Чл. 7. -
Силе резервирани пасишта, од локално и ре-

публиканско значение, се издават протоколѓарно 
под закуп од комисија при околискиот н. одбор. 

За резервираните пасишта од локално знаме-
нце во комисијата влегуагт: еден член на Изврш-
ниот одбор, шумарскиот референт и земјоделскиот 
референт, а за резервираниве пасишта од репуб-
ликанско^ зн;ачение комисијата ќе има истиот 
состав, само ќе биде пооширена и со представи-
тел на шумското стопанство. 

На комисискиот протокол недоволната страдаа 
им а право на жалбата до Извршниот одбор, во 
(срок од 5 дена од деноч на приемот на прото-
колот. 

Чл. 8. -

Слободниге пасишта од републиканско и ло-
кално значение се издават при Министерството 
за земјоделие и шумарство-од комнен Ја назначена 
од Министерот за земјоделие и шумарско. 

Недоволната страна има право на жалба, ве 
срок од 5 дена, од денот на приемот ца поого 
колот до Министерот за земјоделие и шум-арство 
чие решение е извршено и конечно. 

Чл. 9. -

Пољоделци -сточари, кои имат право на резер-
вирани пасишта, поднесуат молби со список на 
добитокот по врсти и полномошник за еден од 
нив како предотавител на селото: преко Месниот 
и. одбор до околискиот и. одбор. 
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, Медалот П. Одбор заверава списокот да се 
водителите пОЈћоделци -сточари и да е изведениот 
добиток ниша сошпвеаосгг, а кого нака и полно-
мошното и ги препраќа на сошиениот околијата 
народен одбор, 

Нл. 10. -
Сточарите, сточарските кооперации и другите 

раиипересовани сточари за слободните висока 
ц л ш ш с к и и планински пасишта, поднесуат молби 
Иде Мииистерствогго за земјоделие и шумарство, 
т кои да се назначи бројот и видот на добитокот 
Ш саканоно пасиште. Со молбата да се од соответ-
водот околи ја^ народен одбор приложи уверение 
т сопственост, . 
/ Сточарските кооперации поднесуат молби до 
Министерството за земјоделие и шумарство за-
едно со список на ^операторите, бројот и видот 
ега добитокот, кој список да биде заверен од ОКО-
лен јскиот народен одбор, 

Чл. 11 -
Молбите за закуп на високоплашшските и 

планинските пасишта се поднесуат до 25 март. 
Решение за закуп ада резервираните пасишта 

комисиите определени по чл. 7 донесуење до 31 
март. За слободните пасишта комисиите опреде-
лени по чл, 8, донесуат решение до 5 април. 

Чл. 12. -
Протоколите се изработуат: 1) за резервиса-

ните пасишта од локално значение во 3 примерка 
(по еден за закупецот, околијскиот н. одбор и 
Министерството), 2) за резервнигге пасишта од 
републиканско значени^ во 4 примерка (по 1 за 
(закупецот, околискиот н. одбор, Шумското сто 
лздсшо и Министерството), 3) за слободните па-
сишта од локално значение во 3 примерка (по еден 
за закупецот, околискиот н, одбор ш Министеру 
:ството), 4) за слободните пасишта од републикан-
ско з н а ч е т е во 3 примерка (по еден за закупе 
Пот, шумското стопанство и Министерството,^ 

За секое пасиште и секо! закупец се составуе 
Оделен протокол, 

' Под еден закупец требе да се разбере физи-
,чко или правно лице, ади полномоштеник на едно 
или повеќе села 

Члс 13 -
Молителот од денот на поднесуењето молба 

ва закуп т високопланинзеките и планинските па 
јсишта е обавезан за бараното пасиште и истиов 
не може да одустане од бараното пасиште и во 
(Случај на отказ, а пасиштето остануе не издадено 
те исползувано, молителот е злделжен да плачи 
ЅСТОЈНОСТЈЗ т пасиштето како накнада на цржа-
Вата 

Чл, 14, 
Летната испаша на високопланинските и пла 

данските пасишта почнуе од 1 мчј и трае то 31 
октомври, 

Нл. 15. -

Закупнината на летната испаша се плав: ја во 
две еднакви рати и тоа: I та пап-а десет дена ноел 
пуштаното на добитокот на испаша, И-та пата до 
31 август 1947, год. Наплатуењето на закупнинана 

се врши по предвидените, во овие Напатствија 
деир од државните шумски стопанства, за с и т ! 
пасишта од републиканско значеше, односно сто^ 
(ланскиот одел при околискиот народед одвод 
за сите пасишта од локално значени^ Закупците 
кои не плакат закупнината по определениот срок? 
плаќаат ш име глоба за секој ден по два динара ми 
1.000 динари. Во колику пак исплатата од закупу 
ците стоне до 30 септември 1947 година, државното? 
шумско атопанагво, односно околискиот народен 
одбор кје изврши конфискација на добитокот де 
величина на сумата за закуп. 

Чл. 16. -
Високопланинзските и планинските пасишта се 

издават по определиле^ од Министерсвогго за земф 

јоделие и шумарство капацитет. При нужда, опре4 

делниот капацитет може да се увеличи до ЗО5/^ 
Определниог капацитет се односи да древен 

добиток -овц1И. Едно грло едар добиток (коњ, вол, 
крава или магаре) равно е на три гола дребен до-
биток; Едно грло коза, јаре, и јарец равно е ш 
две грла дребен добиток. 

Чл. 17. -
Таксите за петата на високоплашшските па-

сишта и планинските пасишта по вид к единица 
на добитокот се следните: 

а) За пољоделци -сточари од месното шасе^ 
леине (во чии атар е пасиштето) а имат до 100 
грла дребен добиток: 

за овца, овен и јаде - 10 дин. 
за едер добиток — - 3 0 дин. 
за кози, јарци и јариња 20 дин. 

б) За пољоделци сточари над 100 главни дре-
бен д биток, професионални сточари, сточарски 
кооперации и други сточари: 

За овца, овен и ј/агње - — — 15 дин, 
За едеп добиток - - - - - - 45 дин. 
Кочи, јаника и јарци - - 30 дин, 
Пријавениот добиток од сточарските коопера 

иии ќе се смета како сопственост на кооперација-
та, а не распарчено на ^операторите. 

Земјоделските, трудови кооперации за својот 
добиток плакат по цените предадени за пољо-
делци1 е стон!риме до 100 глави доебен добиток. 

Чл. 18 
Пуштањето 111 добиток стануе след извршеа 

напа исплака на првата рата и издавѕањето на до-
звола пашл Дозволата за паша се издава след 
исплата на првава рдш и втората дозвола след т ^ 
платл на втортп рата Секое пуштање добитокот 
на паша п р е п п е закупецот снабден со дозвола 
за паша и е и-, и гнил должната такса ќе се смета 
како бесир иии рената 

Дојковтг , -л п е т т а се издава за целиот опре 
делен каиапнте', односно целиот пријавен боо! 
на доби I ( 1 лко бпоој на добитокот шдвинту 
в\ кпплшт: стог нл пасиштето и важи само за по-
бил гг о г на ,миг' 7тцп за кого р и-5 д а асип дтр,ола-
та 1 п миа Чл т в и и е липа, кои пуштат па паша 
доби гочог н I не о гг лтпге, може да се издаде и 
ќо.тек 'Пјг л т ^ н х лп за панта на ополномогтттеттото 
лице со злто лженне да да грбот на дозволата за 
напи се на^нтчуан лицата и бројот на добитокот 
или н) чочколд зч (рипа :е прилага список на ли 
ца г-а и /тоби токот, 
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4л. 19, 

случа 1, п р ѓ и ^ г кЧѓНЃо̂  д^ј за-
купецот пополни целио,т капацитет и а пасиштето, 
исто)! о може да се издаде под за^уп за намалку 
2/3 од предвидениот капацитет, при то-а Околиски 
ат Народен одбор, односно МиШ^герсЈГЉѓГго+ск за 
држува правото да во истото пасиште до попол-
н у в а а т на капацитетот, прими доби од други 
сточари, 

Ког-а сточарите, забунаг цело!о пасиште и 
уплалат така за целиот ?-ги аци лет, а не мат доби-
ток за пополнуење на капацитетот но пасиштето;, 
иии?јт право да за дополиуење на капацитетот, 
примат де Ј1- . с од други сточни, но со предходно 
одобрение ш комисијата која го им го издала па-
сиштето, 

Чл. 20 
Закупецон1 на ви^окопланински го л планински 

те пасишта имат право: 
а) во со гла-с и е со околискиот народен одбор, 

односно државното горско стопанство да поди-
гнат на погодно моето б-ачи то или аргач, 

б) на стободен и бесгначен ирелзз преку др' 
жавните земјишта од зимовнмот до закупиното 
високоплаеиско или планинско наги иге и о б р т : о . 
означен во дозволат! број на добитокот и тоа по 
пруга од 200 ,чггра ширина од уобичаениот пра-
вец па патот, без непотребноно т о н е њ е . 

јл копачење во горите гпп''тмскиге паси-
шта, високопланинските лиси ши а покрг. ј па гог на 
најмногу 200 м г п т т по гиеку 01 гооичаениог 
правец н-а патувањето 

г) за дом?шни полкон оез иран ) и л прода-
жба, косење и ползуење ич сет^ о с ^ик\'илчо,т,о паѕ 

сиште, во случај кога е наплатен целиот капаци-
тет на пасиштето. Во противел с н ч ч ко^еенло и 
лп-нурнете па се но1 о станке ло на^ 'кп а ни опре-
делена тарифна такса 

д) на дрвава за горење Јии дрпа ја прдење 
за потгигн^ењ? и-тн попраќа нп или арга-
т, по наплатувањето ти тарифна т-жоа, 

е) да држи најмалку кози от дребниог 
добиток, а по иаплатуење 'пк-ел лс Чч 17 од овие 
Напатствија. 

ж) да држи на бачило ираеиња за н е п о л н 
I % на о ло, но опу^ затт -легнел 
обор 

Чл. 21 
Закупецу на. пасиштето но ^огласте со оке-

ану: кло? народен одбор, односно државното гор-
еко стопанство, со цел по ̂ бруење на пасиштето, 
може да предприеме секој мелоративни работи 
без право на пак 'ади за трошкови Је. Сте подига 
вани инсталации, след иогекнуењето сезоната за 
иглата, остануат во сопственост на сопствени-
кот на пасиштето, 

Министре!вочо за земјоделие и шумарство,, 
преку спојте органи, може да се гредриеме мели-
оративни работи без да закупецот има право да 
бара наки,иг? чппготтп плгг ли поавл пречка 

Во колку Министерството за земјоделие и шу! 
марсгво подигне бѕчило илч други стопански 
вгради, зокупците се должни да ги превземат и 
да за истите плаќаат определена кирија, 

Чл. 22, 

При нествшица та вовдопој па неко? ввадсокФ' 
планински и планинските пасишта може околиј 
сетот народен одбор, односно Министерството д^ 
одобри ползуењето на водата во поблиско каси4 

ште каде има вода. Накнада за попашата до по^ 
и л ото може да си го уредат заинтересираните его 
чари, а во случај на неспоразум определува око^ 
лијскиог народен одбор, односно Министерството! 

Члч 23. 

Министерството за земјоделие и шумарство 
не гарантира на закупците накнадна штета ако 
приносот и квалитетот на тревата се намалени за^ 
ради елементарни непогоди или заради нестзшицаС 
на вода за добитокот и лулето. Исто така з а к у 
пецог на пасиштето нема право на накнада акд 
овој не го исползува закупеното пасиште заради 
помор на добитокот или какви други н а м а л е н а 
на 'истиот, 

Чл. 24. 

Безправна полата се с м е т а а 

а) лопата на добиток без дозвола, 
б) полата на поголем број на добиток од 

означениот број во дозволата. 
в) попашата на добитокот на лица неври 

ни за лопата на сопственото пасиште. 

Чл. 25, 

Контролата на пуштениот број надобитокоИ 
на пасиштео вршагг шумарските органи на 
соотвениот околиски народен одбору односно 
држ^внот изреко стопанство. Закупците се долр 
жни да овозможат правилната контрола и пребрз 
јавањето на добитокот и не можат да правам 
ттечки при извршуењего на контролата, 

Чл, 26„ 

Закупецот е должен да ги извршуе сите на^ 
редуења на народните власти издадени во соѓлс^ 
ене со Уредбата за горите и овие Напаггствија, 
Не извршеното се смета како прекрши? ада усло-
внана, 

Чл. 27. 

За бесправна полата и прекривај на услова 
Јата по Чл. 24 и 26 од овие Унагготвија, и тоа гло^ 
ба од 1.000—5.000 ди,нари и оштета, донесуе ре^ 
хиение околијскиот народен одбор, односно Ми^ 
нистерството. Собрани!е суми од глоба се внесат 
ат во ^оои^ н,а државната часа, како не напредно 
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ден приход од оштетата во ќориот на соодветното 
шумско стопанство, односно околискиот наро-
ден -одбор, 

Чл. 28. 

Сите толкуења и појаененија по овие Напалм 
стен ја како и патребните образци дава Министер 
стѕо^о за земјоделие и шумарство. 

-1л. 29. 

Овие Напатствија влегуагг во сила со денот 
на објавуењето во „Службени весник на Народна 
РепублИдСс Македонија," 

С Ф. - С. Н. 
МИНИСТЕР 

бр. 41 на земјоделние и шумар:!во, 
18.1! Г Кр. Симоски с, р, 

т 

Врз основа на чл 2 ал 2 од Закона за учениците во 
стопанството ^Счужбен л ст ФНРЈ е бр. од 5 шрид 

Министерството на Трудот на Наредна Република Мѕ^ 
кани ја го доведе 

Р Е Ш Е Н И Е 

Министар ВД тр?у/да 
Кирил Петрушев с 

н ш 

107 

О Д Л У К А 

-ки 

К)') 

КП 

1о: 

ЈОо 

104 

105 

НН-

и^лушбе^ ве сит т НРМ" го над два и Реча^ф т ЛС лу^Сеи р -и^ мц НРМ44 Шртлм Тдакв 
- и о ^ Тел 1% и „,Гше Л е л ^ ^ СапЛк 


