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Министерскиот Совет на Федерална Маке-
дониа, на заседанието си от 28 април 1945 

год. донесе следното решение: 
Како законот против недопуштената спекулациа 

и стопанското саботирале, донесен от Президиумот 
на АВНОЈ на 23 април 1945 г. и објавен во Служ-
бен лист на Демократска Федеративна Југославија 
ма 25 април т. г. важи за целата територија на Ју-
гославија и со него се заменват сите претходни про-
писи от ова)а материја. — 

За това се става ван сила законот за спре-
чував на спекулацијата 

донесен на 16 април т. г. от Народното Собрание 
на Македониа и за напред ќе важи законот против 
недопуштената спекулација и стопанското саботира. 
нЈе от 23 април 1945 год. 

До организираше на редовните судови, делата 
по овој закон ќе бидат разгледвани и судени от 
Војните судови. 

Овоа решение влегуе во сила со денот на об-
Јавувакето му. 
Министер на Правосудието. Председател 

Д-р /7. Шатев на Министерскиот Совет, 
Лазар Колишевски 

ЗАКОН 
против недопуштената спекулација и сто-

панско саботиран/е 
Чл. 1г — Како недопуштена спекулациа ќе се 

смета секоја стопанска дејност, со која се има за 
цел да се постигне несразмерна имовинска полза на 
штета на народните интереси. исползуваЈки за това 
ванредните времиња настанали поради Б О Ј Н О Т О по-
ложение и како последица от фашистичката оку-
пација. 

Како недопуштена спекулациа ќе се накажва 
нарочно: 

1) секоја дејност вообште. која се превзима со 
намерение да се со натрупваШе. прикриван је. про-
пуштале да се изврши задолжителното пријавуенЈе 
на резервите, своеволно запиранје или ограничава" 
нје на продажбата на стоките, или уздржаванЈе от 
продажба. — овија се повлечат от промет и со то-
ва да се увеличи нивната цена; 

2) секре повишуенЈе на цените во продажбата 
над цените определени от надлежните власти; 

3) бараше за стоката по-висока цена от онаја, 
коза осигурава на производителот, посредникот или 
продавачот печалба, која со оглед на местото, вре-
мето и I сите други околности требе да се смета ка-
ко редна; 

4) продаваше на стока, која не одговара на 
предвидениот или означен квалитет или количество; 

5) купуванје. продаваше или произведувале на 
Стока противно на законите и разпоредбите. со цел 
да се постигнат неоправдани ползи (печалби); 

6) тргуваше со злато, платина, ска-поцености, 
девизи и валути противно на законите и разпо. 
редбите; 

7) изнесванЈе или преносванје на стоки над 
позволеното количество без одобрение на надлеж-
ните власти, ако. за това се предвидва специално 
одобрение; 

8) секое споразумение мегју производителот, 
посредникот и продавачот, кое има за цел да се 
увеличат цените или да се одржат високи цени и да 
се спречи нивното иамаление (падаШе); 

9) многократно препродаваше или уведзаШе на 
ненужни посредништва во пометот на стоките важ-
ни за снабд.еван је. поради кое стоките би могли да 
пополнат; 

10) купуваше стоките важни за снабдеаанје на 
пазарите или на пат до пазарите от производители-
те и други лица. со цел истите да се препродадат; 

11) одвракЈане производителите и други лица 
да произведват такви стоки или да продават истите; 

12) пропушташе да се во дуваните или на па-
зарот означат на видно место отделно или во обшт 
ценовник цените на стоките кои са изложени на 
продажба, кога такво означуваше на цени или це-
новници е прописано от властите и 

13) други случаи слични на предните точки. 
Чл, 2, — Како саботажа во смисол на овој за-

кон ќе се смета секое дејствие или недејствие со 
цел да се пречи, оневозможава или доведува во 
опасност правилната и брза работа на стопанските 
или сообштителни предпрШатШа (дукЈани) или зе-
мледелски стопанства, како и еве опова, што би мо-
жело да биде от штета за интересите на народното 
стопанство или за државната сопанска политика. 

Како стопанска саботажа се наказва нарочно: 
1) оштетванје. уништаванЈе или криенје (склон-

ванје) на ,саоражени јата. средствата за производ-
ство. суровините, полупреработките или готовите 
произведениа. ако това е направено злонамерно или 
поради груба непредпазливост; 

2) злонамерното изменваше или ставаше изван 
употреба составните части на сооражениата. произ-
водителните и соопштителните средства:, 

3) оштетваШе или уништазанје на посевите, же-
твата или културите вообште на земеделските сто-
панства. ако това е направено'злонамерно или по-
ради груба непредпазливост; 

4) оштетваШе. уништаванје или скриванје на 
живиот или мртов инвентар, на жетвата и обектите 
на земледелските стопанства, ако това е сторено 
злонамерно или поради груба непредпазлизост; 

5) отугјаваШе или прикриваше суровини и дру-
ги производителни средства со цел да се запре или 
ограничи производството на стопанските и сообшти. 
телни предпријатиЈа или на земеделските стопанства, 
или неоправдано пропуштванје да се набават суро-
вини и други производителот средства; 

6) затваранје. на стопанските и сообштителни 
предпрШатиа. запираше или огранкчзванЈе работата 
во нив. без оправдани причин.и; 

7) споразумение мегју производителите или 
производителите и посредниците со цел да се нама-
ли производството или да се запре оаботата во сто-
панските или сообштителни предпрШатиа или во зе-
мледелските стопанства; 

8) свесно вршенје на земледелски работи про-
тивно на пропеаниот план или противно на наред-
бите на надлежните власти, или. неизползване на 
таквија работи без оправдани причини за това; 

9) приложение на нерационални методи во 
производството или разпределването на средствата, 
со цел да се оневозможи или отежи правилното ра-
ботеше. ако това е сторено злонамерно или поради 
груба непредпазливост; 
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10) злонамерно составу ен) е и поднесуванЈе на 
неточни кал,кулации; 

11) грубо пропушташе да се запазат и одржат 
производителните средства, суровините, земледел. 
скиот и друг инвентар, полупреработките и готови-
те производи; 

12) даванје неточни и неполни сведениЈа за 
производителните средства. полупреработк.ите и 
готовите производи, со цел да се спречи нормални-
от стопански промет со тија блага; 

13) даванје неточни .и неполни сведениа на на-
родната власт за стварното положение на резервите 
на стоките; 

14) повреда над задолжението да се пази ра-
ботната тајна, утврдена со разпоредбите кои са во 
сила; 

15) неизполнЈаванЈе должностите во раковод-
ството или контролата над стопанските и сообшти" 
телни предприЈатиа ил.и на земледелските стопан-
ства. со цел да се нанесе штета на интересите на 
производтвото или да се подкопа авторитетот на 
државната власт; 

16) злонамерно сопирале (кочен)е) на работа-
та вообште во стопанските и сообштителни пред-
пр и јата ја или на земледелските стопанства и 

17) други случаи слични на предните точки. 
Чл. 3. — Делата недопуштена спекулациа и сто 

папска саботажа се накажват било да са сторени 
злонамерно, или поради груба непредпазливост. 

^ Недопуштената спекулациа и стопанската сабо-
тажа ќе се накажват по проп.исите на ово:ј закон, 
-освен во случаите кои са предвидени во уредбата 
за војните судови. 

Чл. 4. — Недопуштената спе,кулациа или сто-
панска саботажа ќе се накажва според тежината на 
делото со овиЈа наказаниа; 

1) глоба; 
2) принудна работа от 1 месец до 10 години; 
3) конфискациа на стопанското и сообшт.ител. 

но предприЈатие или земледелското стопанство или 
на еден дел или целиот имот на осуденото лице; 

4) -смрт. 
Наказанието по точка 3) може да се изрече 

заедно со наказанието под точка 2). а наказанието 
под точка 3) заедно со на-каза името под точка 2) 
или точка 4). 

Покрај напред наведените наказаниа. може да 
биде изречено и наказ ани е губенЈе на гражданска 
чест и на осудениот да му се земе правото на по-
натамошното водене на предпри јатието. како и да 
му се заплени стоката која е предмет на дело по 
овој закон. 

Наказ анкето под точка 4) се налага во по-
тешки случаи, кога извршителот на делото но свој 
закон е постапил со папочна безобзирност против 
народните интереси или злонамерно им нанесол го-
лема штета. 

При одмераванЈе на висината нз на казанчето ќе 
се има нарочно предвид лошата волја и социалната 
разваленост на извршителот, како и голем.ината на 
штетата, која е от делото на ОВОЈ закон настапила 
или можела да насапи за народните или државни 
интереси. Исто така како отежавна околност ќе се 
зима и поврат. 

Чл. 5. — Глобата под точка 1) от член 4 на 
овој закон не може да биде по-голема от стократ-
ната стојиост на стоката, која е предмет на делото 
по овој закон. 

Во случаите, каде нема стока како непосреден 
предмет на делото по ОВОЈ закон, глобата ќе биде 
одмерена во износ от 50 дин. до 100000 динара. 

Глобата и заплетената стока са во полза на 
изхраната на бедното население на онаЈа федерал-
на единица, на чија територија е извршено делото. 

Чл. 6. - Запленената стока ќе се стави на раз-
положение на најблискиот местен народен одбор, 
но под условие да ја продаде по определените це-
ни и сумата да стави на разположенре на федеоал. 
ното министерство на трговијата и снабдеванЈето. 
ако соката е подложна на лесно расипуваше, или е 
жива стока или живина. 

Целата друга стока ќе Ја земе народниот од-

бор на пазенје и кЈе извести за това напред наве-
деното министерство, к,о со истата потамо ќе по-
сапи според и ат ат с тв и јата на федеративното (со-
јузното) министерство на трговијата и снабдувањето. 

Надлежниот народен суд може во целиот ток. 
на процедурата да предприема мер,ки, за да се 
спречи да извршителот на делото изигра конфиска-
цијата или запленуенЈе на стоката. 

По одношение на запленената стока ќе се при-
ложат разпоредбите на Одлуката на АВНОЈ од 21 
ноември 1944 год. ,за преминаванЈе во државна соб-
ственост на непријателските имоти и прописите кои 
се во врска со не ја. 

Чл. 7. — Во случај глобата да не може да се 
наплати' истата ќе се замени со присилна работа, 
сметајќи за секој 50 динара по еден ден присилна 
работа. 

Присилната работа, со која се заменуе с о б а -
та. не може да изнесеа повечку от 3 години. 

Условни наказаниа не се допуштат. 
Чл. 8 — Делата недопуштени спекулациа и сто-

панска саботажа по ОВОЈ закон, како и изполнЈава-
нето наказанијата по овиа дела не застареват. 

Чл. 9. — Собственикот на предпријатието. а,ко 
е физичко л,ице, одговара за делата по овој закон, 
доколко не докаже да са истите извршени без не-
гово знание или дополнително одобрение, или без 
неговата непредпазливост. 

При правните лица. освен извршителот на де-
лото одговараат и онија органи или полномошници, 
кои управлЈаваат со предприЈатието или имотот, до 
колку не докажат дека истото е извршено без нив-
но знаиие или дополнително одобрение, или без не-
предпазливост. 

Ако делото е извршено по налог или на под-
стрек на одговорната управа на правното лице. мо-
же да се ,изрече и иаказание конфискација на еден 
дел или на целиот имот на празното лице. 

Чл. 10. — Во случај на о с у д у в а л е по ово ј за-
кон. а според нуждата, надлежната власт може при 
предпријатието или по-големите земледелски сто-
панства да постави на нивни разноски делегати, со 
задача да се грижат за правилната работа на пред-
пријатието. Наградата за работата на делегатот 
определуе власта, која го поставила. Освен таЈа на-
града, делегатот не смее да приема ништо друго от 
предприЈатието. 

Чл. П. — За спроведуванје на процедурата и 
донесванје на пресуда по ОВОЈ закон е надлежен 
околискиот народен суд. Ако во токот на процеду-
рата се покаже дека делото по овој закон може да 
повлече смртно накззание. околискиот суд кје пре-
прати процедурата и целиот предмет ќе го достави 
на надлежниот окружен суд. 

Процедурата започнува по пријава на кое и 
да е лице или по службена должност. Секоја власт, 
која дознае за некое дело по ово ј закон е должна 
да поднесе пријава на надлежниот околиски суд. 

Околискиот народен суд по делата от овој За-
кон е должен да донесе пресуда, или да заврши 
процедурата нај-доцна во срок от 8 дена от де-нот, 
кога е приел ^омјавата или започнал процедурата 
по службена должност. 

Чл. 12. — Месните народни одбори, за спреча-
ванЈе на недопуштената спекулациа. ќе образуват 
нужниот број комисии от 3—5 члена от консумато-
рите и членовите или служителите на одборот. Тиа 
комисии ќе се грижат да се изнајдува^ случаите на 
недопуштена спекулациа и виновниците да се гонат 
по законот. Истите комисии са овластени и самите 
да извршват заплена на животните продукти кои са 
предмет на дело по ОВОЈ Закон, ако нивната стоЈност 
не надмннава 5000 дин. и можат да изрекнуват гло-
би до 2.000 динари. Сос така занленените животни 
продукти и глоби комисијата ќе постапеа согласно 
разпоредбите на чл. 8 от овој закон. Ако комиси.ја-
та во токот на процедурата најде, дека извршителот 
на делото би требало, покрај наказанието изречено 
от комисијата, да биде по-строго накажан. поради 
неговата злонамерност или поради последиците на 
делото, ќе го достави целиот предмет на околиски-
от суд. Против решението на комисијата се д о п у -
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шта жалба до надлежниот околиски народен суд во 
срок от 3 дена. Жалбата се предава на народниот 
одбор при кои е комисијата, но она не запира ИЗ" 
полнен,ието на наказанието. изречено от комисијата. 

Судот може решението на комисијата да го 
поништи или во секаков смисол да го измени чак и 
во штета на жалителот. Решението на комисијата е 
конечно, ако околискиот суд отфрли жалбата и по-
тврди решението на комисијата. 

Чл. 13. — Против пресудите на народните су-
дови. донесени првостепено, може да се поднесеа 
жалба во срок от 8 дена до по.горниот народен суд. 
чива пресуда е конечна. 

По правило, жалбата не задржава изполнение" 
то на пресудата освен при смртно наказание но Су-
дот може да одложи изполнението до влезванЈе на 
пресудата во сила. ако има опасност дека со изпол-
некието на пресудата ќе настапи за осудениот непо-
лравима штета. 

Судот може да реши да се објави во дневниот 
печат за сметка на осудениот пресудата по влезва-
не во сила, 

Пресуди по дела од овој закон, влезли во си-
ла. гребе да се доставуват до надлежното федерал" 
но министерство. 

Чл. 14. — Редовните народни судови можат да 
наредат да се затвори обвиненото лице. а ако има 
опасност за бегство или во случаите, когај има дело. 
за кое во смисол на чл. 4 от овој закон може да би. 
де изречено смртно наказание. 

Чл. 15. — Овој закон влегува во сила со денот 
на објавуването во служебниот весник. 
Белград. 23- април 1945 год. 

Секретар, Председател. 
Мил-е. Перуничич с. р. Д-р Иван Рибар с. р. 

ПРАВИЛНИК 

Бр. 3238 
од 30 IV 1945 год. 

5о врска со решението на Президиумот на 
АСНОМ на заседанието си од 6 III 1945 год. (Запи-
сник Кѕ 4 на работното тело) и во дополнение на дел 
II) чл. чл. 127-131 од ГрагЈевинскиот Закон на бивша 
Југославија, кои се односи на граден јето во селата 
се донесува ОВОЈ Правилник за мзградуенЈето на 
селата во Македониа. 

Член 1. 
а) Секое село со нај-малку 30 групирани дво-

рон требе да се урегулира. 
б) Ако селото е составено од неколко махали, 

регулирањето мож^ да стане по писмено искажано 
желание, да сакат да се групират во едно населе-
ние и то нај-малку со 30 двориште, 

Член 2. 
По изработуван јето на регулациони планови, 

планови ќе става бесплат,но од страна на дожавата. 
градењето во селата ќе се врши по одобрение и по 

Член 3. 
Снимањето и изработувањето на регулациони 

напатствиЈата од Окружните Н. О. технички одел. 
Преди снимањето Окр. Н. О. назначува коми-

сија со цел да определи местото и границите на но-
вото село. 

а) Комисијата е составена од: техничко лице, 
лекар агроном и два члена од селскиот Н. О. 

б) Комисијата составува на самото место из-
црпен протокол и во заклјучението си дава дефи-
нитивно своето мнение, за местото на селото и го: 
лемината на новите парцели во регулационио план. 
Протоколот се изпракја на потврдуеше во Минис-
терството на Градежите. 

Член 4. 
Сниман! е то ќе се врши катастарски и рел1еф-

но. со сите нужни книги од кои требе јасно да се 
види положението и состои'анието на секое стопан-
ство. 

Член 5. 
. При изработувањето да се води сметка: 

а) За правецот на улиците во веза со годишни-
т е ветрои; 

б) За хигиенските условија во веза со стопан, 
ските постројки; 

в) Практично използуванје на текуштите води 
кроз или по крај селото; 

г) ПредвидуенЈе на зелен — појас и парк ќе 
заштитуе селото од силни ветрои; 

Член 6 
Површинската подела на местото, на кое ќе се 

подигне новото село. ќе става по следните принципи: 
а) Улиците в планинските села ќе бидат од 

8—12 м. широки; 
б) Улиците по полските села ќе бидат од 8—12 

м. широки; 
в) Во секое село требе да се предвиди култу-

рен и стопански трг; во културниот трг се предви-
дува школо (просветни дом), банја со перална, пе-
кара и сл,; во стопанскиот трг се предвидуват ам-
бари — силоси — за лЈудска и сточна храна и ме-
сто за вршидба. 

г) На супротна страна на годишните ветрои. 
се предвидува еден блок за обшто селско стопан-
ство; на ТОЈ блок ќе се подигнат торови, јахари, мле-
кари. суши дни. изби за вино и пекмези и сл.; 

д) На една блиска парцела о д блокот под 2) 
ќе се подигни подслон за алати, трактори, вршили. 
ЦИ И е.Д). 

е) Парцелите на кои ќе се подигнат кукји за 
живееле и за ситно сто,панство ќе се скројат пра-
вилно со површ,ина колко определени комисијата под 
чл. 3 независимо од тоа колко и какви беја по рано. 

Член 7 
Поделата на парцелите и комасацијата ќе става 

по СВОЈ начин: 
а) На секоја фамилија ќе се подели по една 

парцела под чл. 6 т. е. гледајќи да биде близко до 
старата. 

б) Ако е задругата со поЈке од 15 души. тога-
ва ќе се доделат две соседни парцели. 

в) Ако некоја фамил.ија или задруга имаше поЈ-
ке земја, во атарот на регулациониот план, од кол. 
ку износуе една односно две парцели нови. тогаш 
ќе се постапи така: на фамилијата или задругата ќе 
се даде една или д,ве парцели нови. согласно т. а. и 
б.. а за остатокот од земјата (која му се зема во 
полза регулацијата) ќе му се даде од општинската 
или државна зиратна земја, во атарот на селото, по 

1чина' квалитетно 
С Ф — е н . 

МИНИСТЕР: 
(Инж Г Василев) 

МИНИСТЕРСКИОТ СОВЕТ НА НАРОДАТА ВЛАДА 
НА А1АКЕДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕ-
РАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ПРЕДЛОГ НА МИ-
НИСТЕРОТ НА ГРАДЕЖИТЕ ДОНЕСЕ СЛЕДНАТА 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЗДАВАНЕ НА „ФЕДЕРАЛНО ЕЛЕКТРОТЕХ-
НИЧКО ПРЕДПРИЈАТИЕ ЗА МАКЕДОНИЈА" (ФЕП). 

Чл. 1. 
Се со.здава федерално електротехничко поед-

пруЈатие за Македонија (ФЕП) со седалиште во 
Скопје. 

Член 2. 
Целта на предпријатието е: да изградува нови 

електрични централи, далеководи и разпределител" 
ни мрежи на територијата на федералната диница 
Македонија; да постоеккте такви одржана, подобра-
ва. проширеа и стопанисва и да врши правилна ра:г 
подела на електричната енергија 

Член 3. 
За исполнение на предните цели сите електри-

чни централи, далеководи и разпределителни мрежи 
који служат за општа употреба заедно со помошни-
те згради и целиот им инвентар и со сите права 
и задолженија на територијата на Федералната ед.и-
ница Македонија поеминуват во собственост ма ФЕН 
за Македонија. ФЕП за Македонија ќе ги принудно 
откупи приватните еле,ктрични централи. 

Член 4. 
Сувишната енергија на електричните централи 

С 
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коЈи служат за локална употреба се стават на раз-
полагаке и разпределение на ФЕН за Македонија. 

Член 5. 
За строене на нови електрични централи и дру-

ги инсталации и за прошируваше на постоеките^та-
кви народните одбори се должни да останат на ФЕН 
за Македонија нужна плошт. као и да позволат ко-
ристенето на улични, пазарни и др. јавни места. За 
таја цел ФЕН принудно ќе подкупува и имотите на 
приватни и Јавнеправни лица. друштва и установи. 

Член 6. 
Определуваната на цените на електричната 

енергија на територијата на федералната единица 
М-акедонија ќе се врши од ФЕП за Македонија. 

Член 7. 
ФЕН за Македонија е автономно предприЈатие, 

коЈе се управлЈава од Управителен Совет од 7 члена. 
Управителниот Совет се састои од еден ди-

ректор на предпријатието. негов помошник, еден 
секретар еден представител на м-вото на Градежи" 
те. еден представител на Министерството на Инду-
стријата. еден представител на Министерството на 
Трговијата и Снабдуенјето и еден представител на 
Министерството на Финансиите, кои се назначува!" 
от Министерскиот Совет. 

Надзор на работата на У п р а в и т е л и т е Совет 
на ФЕН за Македонија врши Министерот на Граде-
жите. Член 8. 

До колку за управлението на предприЈатието 
не е нешто специјално прописано, истото ќе се 
управлЈава и води по обштите прописи на законите, 
уредбите и правилниците за државните предприја" 
тиЈа. Член 9. 

Од чистите печалби при ФЕП за Македонија се 
оснива „фонд за електрификација на Македонија" 

Член 10. 
Сите тумаченја, во врска со оваЈа. уредба, ќе 

ги дава Министерот на Градежите и си ополномош. 
тава да пропиши Правилник 

Член 11. 
Ова уредба станаа во сила наеднаш. 

Во Скопје. 3 мај 1945 год. 
Министар на градежите. Преде, на Народната 

Влада на Македонија 
НАРЕДБА 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРОДАВАШЕ НА 
СИТЕН И КРУПЕН ДОБИТОК ЗА МЕСО 

На основание чл. 1 од Повелбата број 46 од 
И IV 1945 г. издадена от Президиумот на Антифа-
шистичкото Собрание на Народното ослободувале 
на Македонија (А.С,.Н.О.М.), а по предложение на 
Министерството на трговијата и снабдуЕанјето, Ми-
нистерскиот Совет на своето заседание од 18 IV 1945 
г, донесе решение, да Министерот на трговијата и 
с н а б д у в а л е е донесе оваЈа Наредба: 

Чл. 1 
Право на задолжително откупувале на ситен 

и крупен добиток за месо имаат следните комисии; 
а) Централна комисија со седиште во гр. Ско-

пје. 
б) Окружна комисиа со седалиште во окружни-

те места; 
в) ОколиЈска комисија со седалишта во околи-

ските места. 
Составот на посочените комисии е следен: 
а) Централната комисија е чинат еден член от 

Главниот Штаб на Југословенската армија за Маке-
донија. еден член от Министерството на трговијата 
и снабдувале и еден член от Главниот Единствен 
фронт за Македонија; 

б) Окружните комисии имаат следниот состав: 
еден член од Војната област и БОЈНОТО подручје, 
еден член од Окружниот Народен одбор и еден 
член делегиран от околискиот Народен фронт 

Чл. 2 
Министерството на трговијата и снабдуванје. 

то задржува правото, да со откупениот ситен и кру-
пен добиток за месо разполага и истиот го разпре-
делува 

Чл. 3 
Притежателите на ситниот и крупниот добиток 

за месо се задолжува'! истиот да го продаваат по 
начинот предвиден со оваја Наредба 

Чл. 4 
Процентот на задолжителното продавале од 

притежателите на ситен и крупен добиток за месо е: 
1 ЗА СИТЕН ДОБИТОК: 
а) Притежателите на ситен добиток за месо. 

кој немаат пречка од 20 глави-грла се ослободува-
ат 01 задолжителното продаваше. 

б) Од 20 до 50 главитрла се откупуваат от 
притежателот 5 од укупниот број на ситен добиток; 

в) Од 50 до 75 глави-грла се откупуваат од 
притежателот 10% од укугшиот број на ситниот до-
биток; 

- г) Од 75 до 100 глави-грла се откупуваат од 
притежателот 15% од укупниот број на ситниотд о-
бигок; 

д) Од 100 до 200 глави-грла се откупуваат од 
притежателот 20% од укупниот број на ситниот до-
биток; 

е) Од 200 до 500 главитрла се откупуваат од 
притежателот 25% од укутриот број на ситниот до-
биток; 

ж) Од 500 до 1.000 глави-грла се откупуваат 
од притежателот 30% од укупниот број на ситниот 
добиток; 

з) Над 1000 глави-грла се откупуваат од при. 
тежателог 35% од укупниот број на ситниот до-
биток 

П. ЗА КРУПЕН ДОБИТОК: 
, Крупниот добиток от притежателот се откупу-

ва 6% од укупниот број на говедата до 2 година, 
или непогоден за р а б о т е л е приплод 

Чл. 5 
Задолжителното откупуваше и продавале на 

ситниот и крупниот добиток за месо по околиите 
ќе станува по таблицата определена со чл. 4 от ова-
Ја Наредба. 

Ц.а, 6 
Откупуванјето и продаванЈето по процентот со-

гласно чл. 4 од оваЈа Наредба влегува самол јагнина 
и јарина со тегло над 5 кгр чисто месо, ОЕЦИ и кози 
со тегло над 10 кгр. чисто месо и говеда со тегло 
над 50 кго чисто месо 

" Чл„ 7 
ОткупуванЈето на ситниот добиток од ското-

водците крупни чииге стада уште се во полисата , 
да става по ОВОЈ начин: 

а) Јагнињата. кои се одбиени односно не цица-
ат от мајка си. нодпагЈаат за откуп по оваја наредба; 

б) Јагнињата, кои цицаат нема да се откупуваат 
се до оденЈе на стадото на пасиштата — разбира се 
планински; след пристигањето на стадото во тие 
пасишта и тие јагнинЈа во колко отговараат на чл. 
6 Бедната подлегуваат на оваја Наредба; 

в) Сета друга стока на крупните скотоводнн 
подпаНаат под оваЈа Наредба, 

Чл. 8 
При откупуван) его на ситната стока во колку 

процентот предвиден со чл. 4 во ова!а Наредба тре-
би да се исполни со откупувале на јагниња по 
возможност во ТОЈ процент да влезат само машки 
јагниња 

Чл. 9 
Од производителите откупувањето на крупни-

от и ситниот добиток за месо е живо тегло и това 
да се откупува по ОБИја цени: 

а) Живо тегло јагнешко по — динари 7.50 кгр. 
б) Живо тегло Јарешко по динари 7 — кгр. 
в) Живо тегло Овче по — — динари 5.80 кгр. 
г) Живо тегло козе по — — динари 4.50 кгр. 
д) Живо тегло говедско: 

I Врста по динари 7.50 кгр. 
II Врста по динари 6.—кгр. 

Чл. 10 
При откупувале на добитокот во случај ако 

поради техничка причина не е возможно да се извр-
ши мерењето на истиот, тогај тежината на живото 
тегло можи да се определи от око во взаимно со-
гласие измегју комисијата и продавецот. Во про-
пентата на тежината треби да си дај мнението и 
един експерт делегиран од Народниот одбор ВФ 



СМРТ к л ф л ш и з а м о т СЛОБОДА на народот 

ДОДАТОК НА ОДУШЕВЕН ВЕСНИК 
Недела, 20 мај 1945 Бр. б 

У Р Е Д Б А 
за регулисан/е на платите на државните службеници во федерална Македонија 

1. ОПШТИ 
Чл. 1. 

Согласно распоредбите на чл. 14 од Уредбата 
за регулисанје на принадлежиостите на државните 
службеници и други^р Јавни службеници на савез-
ните Министерства и установи во Демократска Фе„ 
деративна Југославија од 21 април 1945 год. (,,Служ-
бени лист" на Дем. Фед. Југославија од 21 IV 1945 
година), Народната влада на федерална Македонија 
прописуе оваЈа Уредба за регулисанје на платите на 
државни службеници во федерална Македонија. 

Чл. 2. 
Платите на службениците се ' определуат со 

оглед на званието и положајот кој завземат во др-
жавните, школските квалификации и прослужените 
години, како и звание и положајот кој ќе им се даде, 
по условната предвидени во ова ја Уредба и по гру„ 
пите предвидени во чл. 7 од истата Уредба. 

ч л . з ; 
На хонорарните и контрактуелните службени-

ци, доколку ќе бидат назначени на државна служба, 
платите ќе им се определат најмногу во размерите 
на платите на редовните (разврстаните) државни 
службеници, чија должност исполнЗават а со оглед 
на нивната способност,м арливост и совесност. 

На х о н о р а р и т е контрактуелните службеници, на 
исклучелните специјалисти можат по предлог на ре-
сорниот министер а по одобрение на министерот на 
финансиите, да се одредат поголеми принадлежности 
од принадлежностите на разврстаните службеници 
чија должност вршат, но да максимумот на принад. 
лежностите не надмине износот од 6.000 динари. 

ПОЛОЖЕНИА 
С Чл. 4. 

Поред редовните плати на службениците по 
чл. 7 од оваја Уредба, на службен,иците се дава до-
даток на деца и тоа на секое дете по 175 дин. на 
месец. За додатокот, брачните деца се изједначуват 
со ванбрачните. 

Додатокот на децата ќе се исплакЈа за секое 
дете до навршената му 14 годишна возраст. Ако пак 
детето оди на школо, додатокот ќе се исплакЈа до 
навршената му 18 годишна возраст. 

Чл. 5. 

Во поглед на исплакјуенЈето на платите ќе се 
имат пред вид животните условна на оделните места. 
Спрема скапот.ијата на животот, местата се делат 
во три категории, а имено: 

I категорија: Скопје, Жостов и Охрид, каде 
платите ќе се исплакаат (сто од сто) 100% по член 
7 од Уредбата; 

II категорија сите окружни ,и околиски места 
сите мини со 15% намаление. 

II категорија сите останали места во федерал-
на Македонија, каде платите ќе се исплакаат со 30% 
намаление по чл. 7 од Уредбата. 

Чл. 6 

Забрани за приватно-правни земаниЈа можат да 
се стават до една трета од заплатите одредени во 
чл. 7 од Оваја Уредба, а за издржаване (алимента-
ција) од една половина од заплатите. 

П. РАЗВРСТУЕНЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ЗАПЛАТИ 

Чл. 7 
Целокупните заплати на државните чиновници, чиновнички приправници и служители са следните: 

1. ЧИНОВНИЦИТЕ 

Полож. група Износ 

I 
П/1 
П/2 
III/1 
Ш/2 
IV/1 
IV/ 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

6.000.— 
5.800.— 
5.600.— 
5.400.— 
5.200.— 
4.900. -
4.600.— 
4.300.— 
4.000.— 
з.еоо.-
3.200.— 
2 800.— 
2500.— 

1. пер. лов. 2. пер. лов. 3. пер. пов. 4. пер. нов. 

5.000.— 5.100.— 5.200.— 
4.700.— 4.800.— 4.900.— 
4.400. 4.500.— 4.600.— 
4.100.— 4.200.— 4.300.— 
3.700.— 3.800.— 3,900.— 4.000.— 
3.300.— 3.500.— 
2.900.— 3.000.— 3.100.— 
2.600.— 2.700.— 



2. ЧИНОВНИЧКИ!^ ПРИПРАВНИЦИ 

а) во струки ге во кој се званијата распоредени 
од VIII полож. група 

б) во струките во кој се званијата распоредени 
од IX полож. група 

в) во струките во кој се звзнијата распоредени 
од X полож. група 

3. ЗВАНИЧНИЦИТЕ ОД I КАТЕГОРИЈА НА ДРЖ. СОБШТИТЕЛНИ УСТАНОВИ: 

- до 4 год. преку 4 год. 
- 2.600.- 2.800.— 

- 2.400. - 2.600. -

- 2.200.— 2.400.— 

Полож. група Износ 
( 

1 пер. нов. 2 пер. нов. 3 пер. нов. 

1 „2.700.- 2.800. - 2.900. 3.000.— 
II 2.400. " 2.500.— 2 .600 . -
Ш 2.250. - 2. .00. 2.400.— 
IV 2.100. " 2.150. - 2.200.— 

V 4. ЗВАНИЧНИЦИТЕ: 

Полож. група Износ 1 пер. лов. 2 пер. пов. 3 пер. пов. 

I 2.500. - 2 600.— 2.700.— 2.800. -
П 2.200.— 2.300. - 2.400.— 
III 2.000.— ^.050.— 2.100.— 

5. СЛУЖИТЕЛИТЕ: 

Полож. група И з н о с 1 пер. пов. 2 пер. пов. 3 пер. нов. 

1 I 2.100.— 2.200.— 2.300. - 2.400. -
I и 1.800. - 1.850.— 1.900.— 2.000.— 4 

Чл. 8, 
Определуенје статусот на сите службеници од 

I до V положаЈна група и определувањето на нивните 
плати ќе ,врши Претседателот на Народната влада 
по предложение на ресорниот министер. 

Во случај да тоа интересот на службата шие, , 
нува надлежниот министер во согласив со Претсед" 
ништвото на Владата ќе регулиса по слободна оценка 
статусот на поедините службеници. 

Чл. 9. 
За останалите службеници разврстуен)ето ќе се 

врши по следниот начин. 

1. ЧИНОВНИЧКИ ПРИПРАВНИЦИ: 
Сит! чиновници приправници се разврстуват во 

три групи: 

Сониже образование — приправници од X' група 
Со средно образование — приправници од IX група 
Со вите образование — приправници од VIII група 

2. ЧИНОВНИЦИ: 
Сите чиновници, зимајки во обзир проведеното 

време во приватната служба, се разврстуват во групи, 
како следва: 

ВО X ГРУПА: 
Со ниже образование и над 3 години државна 

служба самоуправна и Јавноправна служба; 

ВО IX ГРУПА: 
Со ниже образование и над 7 години државна, 

самоуправна и Јав. прав. служба 
Со средно образование и над 3 години државна, 

самоуправна и јав. прав. служба. 

ВО VIII ГРУПА: 
Со ниже образование и над 12 години државна, 

самоуправна и јав. прав. служба; 
Со средно образование и над 7 години државна, 

самоуправна и јав. прав. служба; . 
Со више обарзование и над 3 години државна, 

самоуправна и Јав. прав. служба. 

ВО VII ГРУПА: 
Со ниже образование и над 14 години државна, 

самоуправна и јавноправна служба; 
Со средно образование и над 10 година држав-

наѕ самоуправна и јавиоправна служба; 
Со више образование и над 6 години државна, 

самоуправна и навноправна служба. 

ВО VI ГРУПА: 
Со средно образование и над 13 години држава 

п% самоуправна и јавноправиа служба; 
Со в и т е образование и над 9 години државна, 

самоуправна и јавноправна служба. 

ВО V ГРУПА: 
Со средно образование и над 16 години држав-

на, самоуправна и јавноправна служба; 
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Со више образование и над 12 години државна,, 
самоуправна и јазноправна служба. 

3. ЗВАНИЧНИЦИ: 

Званнчницнте се разврстуват во три групи: 
I група со над 15 години државна самоуправ-

на и јавноправиа служба 
II група со над 9 години државна, самоуправна 

и јавноправна служба; 
III група со над 9 години државна, самуправна 

и јавноправна служба. 

После секои проведени три години ефективна 
служба на секој званичник се дава аутоматски по 
една периодна повишица по чл. 7 под 1 од оваја 
Уредба. 

4. СЛУЖИТЕЛИ 

Сите служители се разврстуват во две групи: 
I група со над 12 годишна државна самоуправ-

на и Јавноправна служба; 
II група со под 12 годишна државна, самоуправ-

на јавноправна служба. 
После секои проведени три години ефективна 

служба, на служителите се дава аутоматски по една 
периодска повишица по чл. 7 под 5) од оваја Уредба. 

Чл. 10 

Во случај дека дневничари^ надничари и работ,, 
ници исполнЈават должности на разврстените служ-
беници чиновници, чиновнички приправници и служи-
тели нивните целокупни плати ќе оидат, а имено; 

а) На дневничарите, надничарите и работници-
те кои вршат службата на служител или на неЈа рав-
на служба од 1.800.— до 2.200.— 

б ) На днезничарите, надничари^ и работници, 
те кои вршат служба на званичник без обзир на нав-
ните квалификации од 1.900.— до 2.500.— 

в) На дневничарите, надничарите и работниците 
со ниже образование ако вршат служба која одгова-
ра на нивните квалификации од 2.000.—до 2.900.— 

г) На дневничарите, надничарите и работниците 
со средно образование ако вршат служба која одго-
вара на нивните квалификации од 2.200.—' до 3.200.— 

д) Нз дневничарите, надничарите и работници-
те со више образование ако вршат служба која одго-
вара на нивните квалификации од2.400. — до 3.000.— 

е) На дневничарите, надничните' и работници-
те со стручни технички и занаетчиски квалификации 
ако вршат служба која одговара на нивните квалифи-
кин од 2.100.— д о 3.000.— 

Укупните месечни принадлежности мегЈу мини. 
малните и максималните ставови се одредуват по оцен" 
ката1 земајќи пред вид способноста, марливоста и 
савесноста во работата. 

Платите на овие лица ќе им се исплатуат месе-
чно унапред. 

Ако дневничарите, наднчарите и работниците 
не оправдат своето отсаствие од работатаѕ вознагра" 
ждението нема да им се исплати за времето за кое 
се отсаствуале. 

На надничарите, кои не се предвидени во став 
1 од овој член, како и на чистачките, платите ќе се 
определат по прописите кои важат за работниците но 
при условна^ кога се изчислуат надниците чистач" 
ките да се зима најмалку 4 сата работно време дневно. 

IV. ПРЕДХОДНА! РАСПОРЕДЕН 

Чл. 11 

Додека не се донесе нов Чиновнички закон, 
прописите на стариот Чиновнички закон за бие. Кра-
лјевина Југославија остават во сила до колку не се 
противни на новосоздаденото положение и на реше^ 
ниата, одлуките и уредбите на АВНОЈ и оваја Уредба, 

Чл. 12 

Регулирањето на статусот на чиновници^ по 
групи согласно чл. чл. 7, 8, 9 и 10 о д оваја Уредба ќе 
се врши од Персоналното оделенне при Претседни. 
штвото на Народната влада преку персоналните от-
сечи во ресорните министерства и персоналните от-
сечи во окружните народни одбори, ко^се органи на 
Оделението, на кои ќе требе да се исправат сите до-
кументи со зајавлениата за овие чнновничи кои уште 
не се биле на служба, а за другите кои се веќе на 
служба ќе се испратат сите елаборати на образува-
ните комисии за класирање на чиновничите по реше-
нието на Президиумот на АСНОМ бр. 700. При секое 
испракјане на тие елаборати, ќе се води строга смет-
ка од раководните лица на службите, да ли при се. 
која декларација има и нужните документи нема да 
се исправа на Персоналот оделение додека лицето 
не престави нужните докаазтелстза, дека неговите 
документи не се намират ири него, него се испратени 
во Софија или се намират во Белград или се униште-
ни. При таков случај, Персонално^ оделение, за се-
КОЈ случај пооделно ќе проценуе да ли да изврши 
привремено разврстуванје на чиновникот или не. Ако 
изврши разврстуванЈето ќе го задолжи лицето да во 
еден известен рок си претстави документите или нуж-
ните доказателства, кое ако не направи ќе биде от-
пуштено од државната служба. 

Чл. 13 

Додека не се' изврши разврстуванјето на служ-
бениците по прописите на оваја Уредба, ќе се врши 
исплатата на чиновничките плати по Решението на 
Президиумот на АСНОМ бр. 700по следниот начин: 

а) класираните чиновници во II група ќе п о л у 
чават плата на чиновниците во V група по чл. 7 од 
оваја Уредба; 

б) класиранитечиновници во III група ќе полу. 
чават плата на чиновниците во VI група по чл. 7 од 
оваја Уредба; 

в) класираните чиновници во IV група ќе полу-
чават плата на чиновниците во VII група по чл. 7 од 
оваЈа Уредба; 

г) класираните чиновници во V група кеполу" 
чават плата на чиновниците во VIII група по чл. 7 од 
оваЈа Уредба; 1 

д) класираните чиновници з о VI група ќе поЛу-
чават плата на чиновниците во IX група по чл. 7 од 
оваја Уредба; 

. е) масираните чиновници во VII група ќе полу-
чават плата на чиновниците во X група оп чл. 7 од 
оваја Уредба; 

ж) масираните чиновници во VIII група ќе по-
лучават плата како следеа: 



ПО СКОПОТИЈАТА: 
100% 85% 70% 
/ кат. И кат. Ш кат. 

Званичници и дактило-
графи 2.200.— 1.700 - 1 -540.— 

Други со основно обра-
вание 2.000.— 1.700.— 1.400.— 

3. (^тужителите класирани во IX група ќе полу. 
чават плата како следеа: 

ПО СКОПОТИЈАТА: 
100% 85% 70% 
/ кат. П кат. III кат 

Со 12 годишна служба 2.000.— 1.700.— 1.400.— 
Со под 12 годиш, служба 1.900 - 1.615.— 1.330.— 

2. Ако некој чиновник при разврстуванјето ќе 
гребе да получава помала плата од онаја која му е 
исплатенапо оваја УредбаЈ тогај на тој чиновник ис-
платената ралзика ќе му се удржи од наредните пла-
ти со размерно со висината на таја разлика. Ако не-
кој пак е примил помала плата од таја која му се 
следуе по разврсуенјето, тога! на таков чиновник 
ќе му се исплати разликата. 

Чл. 14 
Службениците кон се примени водржавна служ-

ба од Југословенската армија или од слободна про-
фесија ќе примат принадлежностите од она ја група 
во која е званието во коЈ се примени. Ако такво звач 

ние е распоредено во повеќе групи, чиновникот ќе 
прима плата на онаја група, која му е одредена од 
органот кој го е поставил. По истиот начин ќе се оп-
ределуат принадлежностите и на другите активни 
државни службеници, кои се одредени со решение 
од министерот да вршат должност на повисоко зва-
ние и положај 

Чл. 16 

Македонската стопанска банка, ќе регулите 
принадлежностите на свонтеслужбеници по раепо" 
редбнте на оваја Уредба. 

Работниците и службениците во државната 
привреда и приватни претпријатие, приватни устено" 
ви иорганиѕа ции, квалификовани и неквалифико-
вѕнн, примајат принадлежностите по Уредбата на 
Народната влада на Југославија од 19 април 1945 за 
регулисанЈе на надниците и платите на работниците 
и намештеницнте во државно-приватните и приватни 
претпријатие, приватни установи и организации. 

Чл. 16 

Укинуат се сите прописи кои предвидуат спе-
цијални додаци, награди, посебни хонорари, тантиев 

ми во пари или во натура, како и Решението на Прв. 
зилиумот на АСНОМ бр. 700 од 25 Т 1945 година. 

Чл. 17 

Нужните напатствиа во врска со приложуенјета 
на оваја Уредба ќе ги дава Министерот на финан-
сиите. " 

Чл. 18 

ОваЈа Уредба влегуе во сила од денот на обја-
вуенјето. 

Записник бр. 5 на Министерскиот совет на фе-
дерална Македонија од 3 V 1945 г. 

Претседател па Народната влада 
на федерална Македонија 

ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ 

\ 



Број 6 СЛУЖЕБЕН ВЕСНИК Стр. 5 

местото каде се врши откупувањето, односно ме-
рењето. 

Чл. 11 
Продавањето и мерењето на добитокот за ме-

со ќе станува во пунктови определени от комисии-
те за откуп, 

Чл. 12 
Плакјането на откупениот добиток за месо 

станува веднага при откупуванјето и това со спе-
цијални потврди 

Чл. 13 
Притежателите. односно продавците можат да 

даваат во размена место јагнина и ЈаринЈа, овци 
јалови, кози, или говеда и обратно, али така да се 
добие бараниот процент на месо односно предви-
дениот со точка 4 во оваЈа Наредба процентот на 
глави-грла. Односно на залепениот ситен добиток 
со говеда, да го определи комисијата за откуп, 
заедно со продавецот 

Чл. 14 
Народните одбори се задолжуваат да о с т а -

ваат списокот на притежателите на добитокот, кои 
го предале определениот процент, со оваЈа Наред-
ба, добитокот на откупните комисии. Исто така На-
родните одбори се задолжуваат на тие притежатели 
да им издаваат белешка, која ќе послу-жи како до-
кумент за исполнение на определениот процент 

Чл, 15 
Народните одбори се задолжени да исполнат 

разпределуваЊето на здаолжителното даванје однос-
но продавале на ситниот и крупниот добиток за 
месо и определат им на стопаните на ситен и кру-
пен добиток процент, кои ќе требе да го предадат 
на корисната за откуп, како и кога. и каде доби-
токот да го предадат. Народните одбори това ќе 
го извршат во согласив со комисиите за О Т К У П 

Чл. 16 
Народн.ите одбори се должни да водат кон-

трола за правилното и з в р ш у в а л е на оваја Наредба 
и за секо' прекривај да го известат Министерството 
на трговијата и снабдувањето 

Чл. 17 ' 
За правилното поилаганје на оваја Наредба 

Министерството на трговијата и снабдувањето мо-
же да издае потребни напатствија 

Чл. "18 
Секој прекрила; на ова)а Наредба подлегува на 

строги санкци.и 
Чл, 19 

Оваја Наредба влегува во сила со денот на 
неЈното објавувале. 

Смрт на фгшизамот — Слобода на народот! 
Скопје 27 април 1945 г 

МИНИСТЕР; 
(Тоде Ношпал — с р,) 

Министерството за земјоделие и шумар-
ство, имајќи предвид објективни причини, ја 
донесува следната, 

У Р Е Д Б А 

1. НазначуенЈе, преместуенје и уволнјаване на 
целиот агрономически. ветер.инарен и шумарски стру-
чен персонал во фдерална Македонија се извршуе од 
Министерството за земјоделие и шумарство. Мини-
стерството се задолжуе. преди да изврши назначуе" 
нЈе. преместуенЈе и уволнјаванје да има предвид и 
мнението на соответниот Народен Одбор. 

2. За да се води една планска и собразна про-
светна политика нижите земјоделски училишта во 
гр. гр. Тетово. Штип и Куманово, како и тија кои 
к ј е се отворат се стават по директна управа на Ми-
нистерството за земјоделие и шумарство. Училиштата 
кје биват финансирани од буджедот на Министер-
ството. 

3. Предвид да лозовите расадници во гр. Штип 
и Кавадарци требе да одиграЈат голема улога при 
подигањето на лозарството во цела Македонија. исЈ 

тите се ставуват под директна управа на Министер-
ството за земјоделие и шумарство. 

Уредбата влегува во сила од денот на објавЈг 
ванјето. 

Министер 
Б. Фотев с. р. 

На основание предлогот на Поверенство. 
то за трговија и индустриа Стопанскиот со-
вет одлучи да донесе следната 

П О В Е Л Б А 

за основание на Државно предпријатие за ку-
по-продажба. 

Чл. 1. 
Се создава „Државно предпријатие за купо-

продажба на секаков вид стоки (Докуп) со седали" 
лиште во град Скопје. ПредпрЊатието мрже да има 
своји клонови и во други места 

Чл. 2. 
Предмет на работата на предпрЊатието е да 

купуе, продаје внесуе и изнесуе секаков вид стоки 
Чл. 3. 

Основен капитал на предпријатието е 20.000.000 
лева. 

За поголемуеЊе на основниот капитал и отво-
руеЊе на нужни кредитни средства ќе одлучава По-
вереникот за трговиа и индустриа во споразумение 
со Повереникот за финансите 

Чл. 4." 
ПредпрЊатието се раководи од Управниот одбор. 

Управниот одбор се састои од најмалку 5. а највише 
10 члена. Член на управниот одбор е и раководите-
лот. Од членовите на управниот одбор Повереникот 
за трговиа и индустрија назначава стален пословен 
одбор од 2 — 3 члена. 

Членовете на управниот одбор и раководите-
лот г.и назначава и сменуе Повереникот за трговиа 
и индустрија 

Чл. 5. - , 
Со чистата печалба на предпријатието распо-

лага Повереникот за трговиа и индустрија во спора-
зумение со Повереникот за финансиите 

Чл. 6. 
ПредпоЊаието е под надзор на Повереникот 

за трговиа и индустриа кој е овластен да одлучи за 
неговиот престанок или пак спајаЊе со други пред-
пои јатија 

Чл. 7. 
Прописите на Повелбата за државното рачуновод-

ство и законот за Главната контрола нема да се при-
м е т а т на ова предпоијатие 

' Чл. 8. 
Поверен.икот за трговиа и индустриа со посеб-

ни правилник ќе пропише поблиски одредби за ор-
ганизациата и работата во предпоЊатието 

Чл. 9 
ОваЈа Повелба влезуе во сила веднага. 

Председател на Стопанскиот 
Совет и Повереник за тр-
говија и индустрија: 

Ст. Д. 

П О В Е Л Б А 

За запазуенје на земјоделските имоти 
Президиумот на Антифашиското собра-

ние на народното ослободувале на Македо-
нија, на заседанието си од 6. II. 1945 година 
донесе следното решение: 

Глава прва 
ОПШТИ РАСПОРЕДБИ 

Чл. 1. 
Запазунејето на сите земјоделски имоти; дви-

жими и недвижими. покрити и непокрити. за времена 
или постојана полска работа, се повернава на Народ-
но ослободителните одбори во чии реони се навогјат. 

Врховниот надзор го врши Поверенството за 
земјоделие при Президиумот на АСНОМ. 
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Чл. 2. 
Селскиот Н. О. Одбор и општински Н. О. Од-

бор според месните условна, организира и наблјуда" 
ва чувањето на земјоделските имоти л р еко полска-
та стража. 

Глава втора 
ОРГАНИЗАЦИА НА ПОЛСКАТА СТРАЖА 

Чл. 3 
Полската стража се састои од падари кои се 

^а постојана или времена служба 
Чл. 4, 

Падари се назначават од сответниот Н. О. Од-
бор на кого е поверено запазуенЈето на полските и-
моти 

Чл. 5. 
ИсплакЈане на принадлежностите на падарите 

е во тажест на Н. О. Одбор кои е извршил назнача-
вдието. 

Принадлежностите могат да бидат во пари или 
во натура. 

При нужда надлежниот Н. О. Одбор по одо-
брение на околискиот прочелник за земјоделието, мо 
же да мобилизира чадари и за бесплатна служба 

Чл. 6. 
Полските стражари можат да бидат вооражени и 

со огнестрелно ораж1ие 
Чл. 7. 

Полските стражари са должни да постојано о-
бикалЈат одредените им реон. На нив не можат да 
се возлагат и друг,и служби, освен при крај,на нужда, 
нити да се занимават со свои часни работи. 

ОтдалечуванЈето од определен,иот реон може 
да става само со знакие и одобрение на надлежниот 
Н О. Одбор 

Чл. 8. 
Падарот за секое нарушуенЈе поднеси акт на 

општинскиот Н. О. О. Тој нема право да собрира 
каквите и да глоби или да се ползуе од плодовеге 
поверени им за чуванје. 

Општинскиот Н. О. О. одредува начинот како 
се постапуа со хванатиот добиток во нарушеше. 

За неисполнение на распоредбита на чл. чл. 7 
и 8 на Повелбата, провинилите се наказват за не-
брежност 5 до 10 земјоделски надници. При повто-
руенЈе на небрежноста биват уволнени од телото кое 
ти е назначило, 

Глава трета 
НАКАЗАТЕЛНИ РАСПОРЕДБИ 

Чл. 9. 
Забранено е ,пуштането и пасенјето на доби-

ток во тугј имот през кое и да вре,ме на годината 
без знанието и одобрението на сопственикот на имо-
тот. 

Нарушителите се наказват со глоби во размер 
од: 

а!) за гла,ва едар добиток од 1 до 5 средни 
земЈодлски надници; 

б) за глава дребен добиток од 1 до 3 средни 
земјоделски надници; 

в) за секоја птица од 1—2 земјоделск,и над-
ници 

Чл. 10. 
3 бричено е пуштањето на добиток без пазач. 

освен во заградени места. 
Стопанинот на добиток се наказва со глоба во 

размер предвиден во ђлен 9 на Повелбата 
Чл. 11. 

Забранено е да се пасе добиток по слоговете и 
покрај полеките пасишта. Пасенето по стрчиштаслед 
жетва и по ликвид,ите след сено кое се допушта са-
мо ако за това има решение на месниот Н. О. Одбор. 

Нзрушителите се наказват со глоба во размер 
прдвиден во чл. 9. на Повелбата. 

Чл. 12. 
Ако добитокот е хванат преко ^нокј. глобата 

предвидена во чл 9 на Повлбата се удвоЈава. 
Кучица. ко,ти се за.варат во кукурузиштатз и 

лозјата през кое и да е воеме се убиват 
Чл. 13.' 

Добиток кој се хваче во нарушени? се зака-
нува од падзрот или од други лица во месниот или 

општинскиот одбор и се пушта след ќато наруши-
телот плати глобата ,и разноските направени за хра-
нене и чуванЈе на истиот. 

Ако стопанинот на добитокот во продолжение 
на 15 дена не се јави. добитокот се продава на Ја-
вен трг. Ако се стопанинот јави и не иска или не мо 
же да плати глобата од добитокот се предава на ја-
вен трг толкова колку е нужно, да се покрие проба-
та и разноските. 

Во случај на спор добитокот се веднага пре-
дава на стопанинот. но ако се во последствие дока-
же нарушението глобата се собира во троен размер. 

Чл. 14. 
Забранеше е да се влегува и мина,ва тугј имот. 

лозје. нива. башча, вокнЈик и др. без претходно одо-
брение на сопственикот, со исклјучение на тиЈа кон 
минават по служебн,а работа. 

Нарушителите се накажуат со глоба во размер 
од 5 до 10 средни земјоделски надници 

Чл. 15. 
Забранено е уништуенЈето. премахването или 

преместуването на предмет или белег, положен или 
направен да означи граница или мегја. со цел да при 
чини другиму штета. 

Нарушител,ите се накажуат: 
а) со глоба во размер од 20—50 средни земјо-

делски надници и 
б) со принудителна работа од два месеца до 

две години 
Чл. 16. 

Забранено е уништуе,нЈето (ваденЈето. скубе-
нјето и отсичането) на цели или части од плодни 
гугји посаждниЈа (дрва. лозја ,или билки) уништуенЈе-
то и распилуенЈето на тугЈи снопови, сено и други 
земјоделски произведениЈа. 

Нарушителите се накажуат: 
а) со глоба во размер од 5 до 100 сред,ни 

земјоделски надници и 
б) со принуд,итлена работа од 6 месеца до две 

години 
Чл. 17. 

Забранено е самоволно бранЈе на тугји ово-
штиа, грозје. повркЈе Јагоди и др. подобни плодове, 
црничеви или цвеклови листа, лозови прачки и др. 

Нарушителите се наказват со глоба во размер 
до 50 средни земјоделски надници 

Чл. 18. 
Кој украде предмет или произведение на земјо 

делско стопанство КОЈ по естеството си или по оби-
чајот не са под постојанен надзор, како семе на ли-
вада. снопове на нива. полски плодове. слама, колци, 
земјоделски машини и др. како и домашен добиток 
пуснат. оставен ил,и излезал на паша се наказва: 

а) со глоба од 50 до 100 средни земјоделски 
надници; 

б) со тешка принудителна работа до 10 години 
Чл. 19. 

Кој извади тугји овошни и други дрвета и ло-
зи со намерение. да ги противозаконо присвои се 
наказва; 

а) со глоба во размер од 50 до 100 средни 
земјоделски надници и 

б) со тешка принудктелка работа до 5 години 
Чл. 20. 

КОЈ запал,и умишлено тугЈи снопови, сено. сла-
ма, стопански зград,и, земјоделски произв.идениа и 
др. во служба на земјоделското стопанство се на-
казва; 

а) Со глоба од 50 до 100 средни земјоделски 
надници и 

б) со тешка принудителна работа до 10 години 
Чл. 21. 

Кој умишлено осакати или умртви туѓ) добиток 
се накажуе: 

а) со глоба од 10 до 50 средни земјоделски над-
н,ици и 
б) со тешка поинудителна работа до 2 години 

Чл. 22. 
Кој умишлено строиш, разбие, умртви или У" 

краде ^чели кошеои. пчеларски потреби се накажуе: 
а) со глоба од 50 до 100 средни земјоделски 

надници и 
б) со тешка принудителна работа до 2 годи,ни. 
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Истата вреди како платежно средство на сите 
државни каси. 

Напомена: Фалсификованје се накажуе со смрт. 

Министер Претседател 
на финансиите на Народната влада 

Во неја може да се отбележи да се реквизират 
и друли стоки освен повоените . 

Чл. 3 
Потврдата издадена по формата и садржанието 

по чл. 2, ќе служи не само како доказно средство за 
реквизирзните фураж и зрненл храни и сумата која 
лее требе да се исплати но и како платежно сред-
ство во следните случаи: 

1) Притежателите на потврдата ќе можат со не-
1а да исплатат секаков вид данаил и др. државни 
давачки во неограничени износи; 

2) Истите ќе можат да се примат од државните 
каси и како кауција за сите лиферации и набавки 
ќе се вршат за сметка на државата. 

Чл. 4 
Секоја шпекулација со купенето на потврдите 

на пониски цени од номиналната им стојност и пре-
продаване на истите со цел да се реализира една 
противзакона печалба, престапниците ќе бидат на-
кззани како шпекуланти од војните судови. 

II ПОПОЈ1НУЕНЕТО И ИЗДАВАНЕТО НА 
ПОТВРДИТЕ 

Чл. 5 
Кочаните со потврдите ќе бидат на сохранение 

во федералната каса при Министерството на финан-
сиите, од каде Реквизиционите комисии ќе можат да 
се снабдат со нужното количество кочани срешту 
надлежно потписани, од ополномоштено од нив лице, 
расписки. 

Чл. 6 
Реквизиционите комисии, секоја од својот са-

став. ќе одреди по еден член, кој ќе биде натоварен 
со задачата да подучи нужното число кочани од по-
тврдите и от името на Комисијата да издаде над-
лежно потписана расписка на федералниот касиер 
при Министерството на финансиите како л да се 
грижи за пазенето, пополнаването и издаването на 
кочаните потврди. После свршената работа на Рек-
визиционата комисија, натовареното со таЈа задача 
лице, ќе требе да се отчете пред федеоалниот ка-
сиер во Министерството на финансиите, кој ќе му 
врати предадената од него расписка, во случај исти-
от да се отчете правилно. 

Чл. 7 
За секоа извршена реквизиција на фураж и зр-

ненл храни, натовареното лице од Реквизиционата 
комисија со четлив ракопис ќе пополни грижливо 
формуларот на потврдата од кочанот и штом при-
готви потврдата и ја предаде на корисникот, ќе сака 
од него да потврди приемот на потврдата на форму-
ларот што остануе на кочанот, со својерачниот пот-
пис, ако е писмен, или со отисакот на десниот палец, 
ако е неписмен, само овоа обстојателство да се пот-
врди со потписите на двајца свидетели. 

Чл; 8 
Во случај, дека некоја потврда се пополни не-

правилно или се направи некоја грешка во неја так-
ва потврда нема да се издава и истата ќе се пони-
шти по тој начин, што ќе си остане нескината од 
кочанот и на неЈа од Претседателот на комисијата 
ќе се напише, дека е поништена по направена грешка. 

III. ИСПЛАТАТА НА ПОТВРДИТЕ 
Чл. 9 

Потврдите ќе се примат за исплата во полната 
им номинална вредност од сите државни каси каде 
бидат презентирани од приносителите за исплата во 
сроковите кои бидат определени дополнително од 
Министерството на финансиите. 

Дополнително ќе се одреди од Министерството 
на финансиите кои ќе бидат исплатни каси 

Чл. 10 
При извршуене исплатата на презентираните по-

тврди, државните касиери, ополномоштен! да вршат 

исплатата, ќе обрнат големо внимание на правилно-
то пополвание на даните во потврдата, на сложени-
те потписи и на направениот збир на пооделните 
збирови. Во случај касиерот да примети дека нешто 
не е у ред, нема веднага да изврши исплата на та-
ква потврда, ама за нередовноста во истата веднага 
ќе извести Министерството на финансиите и ќе тра-
жи објаснение како да постапи во случајот. Ако пак 
забележи, дека е посред фалсификат на потписите 
или цифрите, тогај за случајот ќе соопшти веднага 
на месните органи на ОЗНА и со телеграма ќе изве-
сти Министерството на финансиите за отказот на 
наплатата и за земените од него мерки. 

Чл. 11 
Ако намери дека потврдата е исправна, ќе ис-

плати номиналната вредност на приносителот и во 
списокот, специално направен за таЈа цел ќе забе-
лежуе името, презимето, занимањето и постојаното 
местожителство на приносителот, за кои обстојател" 
ства ќе се увери од неговата лична карта. Исплате-
ните потврди, касиерот ќе ги чува во касата и штом 
се наберат повечку. заедно со списокот ќе ги ис-
прати како новчана пратка на Министерството на 
финансиите 

Чл. 12 
Државните касиери. кои вршат исплатата, во 

крајот на месецот ќе исправат сведениа за бројот 
на изплатените потврди, поединечната збирна сумз 
и целата глобална сума. како за секоја потврда ќе 
назначат сериата и нумерот. за да може Министер-
ството на финансиите да води евиденција за испла-
тените потврди и за останалите уште не исплатени 
исти 

Чл, 13 
Изплатените потврди, штом пристигнат во Ми-

нистерството на финансиите, ќе бидат сравнавани со 
оригиналот во кочаните и ако се констатира некоја 
разлика во текстот или цифрите, веднага да се зе-
мат нужните мерки за обезбедуене на платата на 
изплатената сума и подведуене под одговорност на 
приносителот 

Чл. 14 
Сичките преставлениа извршени во оваја Уредба 

ќе бидат разгледани и судени од Бојниот суд, 
Чл. 15 

ОоваЈа Уредба влезуе во сила со објавуенето. 
Горната Уредба е усвоЈена од Министерскиот 

Совет на заседанието му од 18 IV 1945 год. со про-
токол Лр2 1. 

Министерството за земјоделие, имајќи предвид 
објективни причини, ја донесува следната, 

У Р Е Д Б А 
1. НазначуенЈе, преместуенЈе и уволнЈаване на 

целиот агрономически, ветер.инарен и шумарски стру-
чен персонал во федерална Македонија се извршуе 
од Министерството за земјоделие и шумарство. Ми-
нистерството се задолжуе. поеди да изврши назна-
чуенје, преместуенје и узолнЈаване. да има предвид 
и мнението на сответниот Народен Одбор. 

2. За да се вод.и една планска и собразна про-
светна политика нижите земјоделски училишта во 
гр. Тетово. Штип и Куманово, како и тиЈа кои к је 
се отварат. се стават по директна управа на Мини-
стерството за земјоделие и шумарство. Училиштата 
кЈе бива финансирани од буджетот на Министер-
ството. 

3. Предвид да лозовите расадници во гр. Штип 
и Кавадарци требе да одиграјат голема улога при 
подиган)ето на лозарството во цела Македонија, ис-
тите се ставуат под директна управа на Министер-
ството за земјоделие т шумарство. 

Уредбата влегува во сила од денот на обЈа-
вуването. 

Град Скопје. 
30 април 1945 година 

Министер. 
(Б. Фотев) 
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Чл. 23. 
Кој копа земја или каменка во тугји места без 

знам нето и одобрението на сопственикот се накажуе: 
а) со глоба до 50 средни земЈоделски надници 

Чл. 24. 
К О Ј уништожи СВОЈ имот преко повредуенје 

или искоренуенЈе, ожаиванје. спасуваше, окосуванЈе 
или запалуванје и пр. со цел да подучи обештетено 
по Повелбата или да повреди на народното стопан-
ство се накажуе: 

а) со глоба од 50 до 100 средни земјоделски 
надници и 

б) со тешка принудителна работа до 10 година. 

Глава четврта 
ОБЕШТЕТЕНО И СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Чл. 25. 
Штети нанесени на полски имоти се преце-ну" 

Јат како се имат предвид сите стварни разноски по 
средни пазарни цени Во штета се предвидуат и е-
вентуалните други загуби кои се сврзани со нанесе-
ната штета 

Чл. 26. 
Штетите се почислујат по следниот начин: на 

вишегодишните земјоделски култури: 
а) за лозата до 3 год. возраст се зима бруто 

приход од 1 три годишно лозје и се умножуе со 
2/4 и 3 години во зависимост да ли е штетата износе-
на во 1. 2 или 3 години и се удвоЈава пазарната це-
на на една присадена лоза; 

б) за лозјата после 3 години возраст се зима 
за основа бруто приход и се умножуе со12 или плус 
разноските за риголване; 

в) пресадени Јабуки. круши, ораси и кајсии до 
10 години и останалите плодородни дрвчинја до 5 
години се зима средниот бруто приход за едно 10 го-
дишно дрво и се умножуе со Д В О Ј Н И години од поса-
дуването на дрвото или осталио место и се додава 
вредност за две присадени дрва; 

г) по стари пресадени или неплодородни др-
ва се зима среден бруто годишен приход умножен 
каде Јабуките со 30, коштаните и орасите со 35 и ка-
де останалите со 20. Од глобите собрани по топ. 
а. б. в. и г. од истиот член 50% се внесува во 
фондот „Подобрено на земјоделието" 

Чл. 27. 
Таткото, а во неговото осатствие одговара 

мајката за вредите причииени од нивните неполно-
летни деца кои живејат со нив, исто така одговарат 
за плакЈанје на глобите. 

НастоЈниците. за вредите причинени од наход-
Јашти се под нивно настојничество лице кои живеат 
со нив и за глобите. 

Работодателите м уполномоштените. за вре-
дите причински од н,ивните работоприематели или 
полномошници, при исполнЈаванјето на должности 
на кои са ги ти ја поставил^ 

Учителите и занаЈатчи,ите, за вредите причи-
нени од нивните васпитаници и ученици до кога се 
навоНат под нивни надзор. 

Одговорноста не саштествува кога таткото, мај 
ката, работодателот настоЈникот-учителот или ' за-
наетчијата докажат, да таЅа ќе са можали да вос-
препЈаствуват дејствието, за кое би требело да одго-
вара^ 

Чл. 28. 
Секое н а р у ш е н а се утврдуе од Н. О. Одбор 

со протокол на комисијата, која веднага покануе на-
рушителот да плати нанесената вреда и загуба Во 
случај на согласие нарушителот се ослободуе со 50% 
од глобата 

Чл. 29. 
Во случај да нарушителот откаже плакЅането 

по една или друга причина на Н. О. О. лрегледуе мо-
тивите со кои се оспособува нарушението и донесува 
свое решение, препис од кое се дава на нарушителот, 
КОЈ е должен во месечен срок да плати глобата ако 
наложуе истата 

Чл. 30. 
Штом се утврди или по показашНата на пада-

рот или друго лице или по показаниЈата ,на постра-
далиот, Н. О. О. натоваруе тројца лугЈе кој да гле-

дат и оценат штетата и загубата. Ако комисијата,, 
по траженје на пострадалиот. има возможност спо-
ред п р е ц е н е т а ,на Н. О. О. депонува вредноста на 
денгубата на комисијата во висина опремела од Н.О. 
Одбор. За по-големи штети: уништуенЈе на лозја, 
градини и др. во комисијата требе да участвуе и 
агроном 

Чл. 31. 
Комисијата но предходниот член требе да со-

стави кратко известие за најденото на самото ме-
сто и коистатираното од сведоци, ако има та,кви. 
Известивте се поднесува на Н. О. О., кое донесува 
решение за големина на обоштете,името 

Чл. 32. 
За нарушение во кое се предвидуе парична гло-

ба решение донесува општинскиот Н О. Одбор, а 
за нарушение за кое се предвидуе принудителна ра-
бота околискиот Н О Одбор — судскиот отдел. 

Чл. 33. 
Препис од решението се дава на оштетениот и 

нарушителот за евентуални оспорваниа пред по ви-
шиот Н О Одбор 

Чл. 34. 
Решението на општинскиот Н. О. Одбор може 

да се оспорава пред окол. Н, О. О. — судски отдел 
во десетодневен срок од получаването. 

Чл. 35. 
Околискиот Н, О. О. — судскиот огдел жалба-

та ја разгледува на публично заседание, раепитуе 
сведоци и др и донесува решение 

Чл. 36. 
Глобата предвидена во Повелбата се собират 

од општинскиот Н. О. Одбор ,и се внесува во полза 
на ,,Фоид подобрение на земјоделието 

Чл. 37. 
За располагане со фонд „Подобрение на земјо-

делието" кЈе биде донесен специален правил,ник. 
Чл. 38. 

Повелбата влегува во закона сила со денот на 
објавуенето. 

Секретар. Подпредседател. 
(Д-р Б. Спиров) (Л, Колишевски) 

У Р Е Д Б А 

За Потврдите со кои ќе се изврши исплата-
та на реквизираните фураж и зрнени храни. 

I. ОПШТИ Р А З П О Р Е Д Б И 
Чл. 1 

За реквизираните фурзж и зрнени храни Рек-
визиционите комисији ќе дават на сопствениците на 
истите „Потврда" од специјални кочани приготвени 
од Предзиумот на АСНОМ. Тиа потврди са напеча. 
тени по серии, носат сответни нумера и ќе бидат снаб 
дени со потписите на Претседникот на Народната 
влада и Министерот на финансиите. Правилно попол-
нени и снабдени со сите карактерни обележја, потвр-
дите ќе служат како полно доказателство за видот, 
количеството, цената по која са земени фуражот и 
зрнените храни и општиот збир на сумата која ќе тре-
бе да се плати на сопственикот . 

Чл. 2 
Потврдата ќе има следната форма и ќе содржи 

следниот тектс: 

Државен геоб 
Президиум на АСНОМ Сер.- Ј\Гѕ-

ПОТВРДА 
Примавме од од село 

општина околија како опре-
делено количество и това: 
Пшеница 
Рж 
Јачмен 
Царевка 
Сено 
Слама 

— кгр. по цена за 1 кгр. — Дин. се 
— кгр. по цена за 1 кгр. — Дин. се 
— кгр. по цена за 1 кгр. — Дин. се 
— кгр. по цена за 1 кгр. — Дин. се 
— кгр. по цена за 1 кгр. — Дин. се 
— кгр. по цена за 1 кгр. — Дин. се 

Сето Дин. 
Оваја потврда требе да се чува пошто испла-

тата без неја не ќе се врши. 


