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Президиум«« на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, врз основа чл. 73 од Уставот на 
Наредна Република М падини ја но врска <ч> чл, 4 т. и 
ѕл. од Законот 3(8 Президиумот на Народното собрание 
Ич НР Македонија; го прогласуе Законот за одзивчљв 
• ч народните претста- т и изгласан од Народното (/обра-
ние иа НР Македонија на седницата од 29 декември 194Т 
година, а кој гласи: ' V 

Закон 
ЗА ОДЗИВ АЊЕ НА НАРОДНИТЕ ПРЕТСТАВНИЦИ 

(. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Чл, 1 
Народните претставници во сите претставнички ор-

ц е в одговорни се на избирачите од изборната едини* 
ца а« шеја што се избрани. 

Наводните претставници се должни да ги невесту« 
(|Т »»борачите за својата работа и за работата на п рогот ав-

органи е© вон што се избрани. 

, , Чл. 2 
Народните претставници, и тоа народните пра гени. 

ои на Народното собрание на Народна Република Маке 
донира, одборнипите па околиските, градските, реонски. 
*е и месним народни одбори можат да бидат одзвани 
е пред истекот на времето за кое што се избрани. 

Чл, 8 
Народен претставник може да биде одзван ако не-

говата работа не одговара на волјата и довербата на 
избирачите. 

Чл. 4 
Правото на одвивање е општо, еднакво и непосред-

бредпо и се врши со тајно гласање. 
Правото на одзивање го вршат сите грабани на 

.Федеративна Народна Република Југославија кои ггто 
Имаат избирачко право на изборите за органите на др«, 
аса инат« власт на Која што припаѓа народниот претст&т 
кик кој што се одзива. 

Чл. 5 
Народниот претставник можат да го одзонат само 

избирачите од онаа изборна единица во која што е из-
бра«. 

Ако во една изборна единица се избираат двајца 
или поведе народна одборници, можат да ги одзоват 
»амо избирачите од целата изборна единица. 

Чл 6 
Народниот претставник се смета за одзвал, ако за 

Цена на овој број а 8 -динар«. Претплата ѕа цела година 2ЗД 
мш пола години 125 — Огласите се примаат по тарифа објавена М 
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одвивање гласа мнозинството од сите избирачи на избор 
вата единица во која што е избран. 

Чл. 7 
Со народниот претставник може истовремено да би-

де одзван и неговиот заменик. 

Чл. Ѕ 
Ако е одзван само народниот претставник, на него-

вото место к'е се повика неговиот заменик. 
Во случај на одвивањето на народниот претставни* 

в на неговиот заменик, се одредуат нови избори во иа" 
борната единица во која гато тие се избрани. 

Указот за распишуење на нови избори за народен 
пратеник го донесуе Президиумот па Народното собра-
ние во срок од 15 дона по приемот на извештајот од Ре* 
публиканската изборна комисија ва одвивањето на на-
родниот пратеник и неговиот заменик. 

Во истиот срок извршниот одбор на надлежниот 
околиски, градски односно реонски нарочен одбор доне" 
сув решение за распишу ање на нови набора ва народен 
одборник односно ва народни одборници на соодветниот 
околиски, градски, реонски или месни народен одбор. 

Чл » 
Одвеаниот народен пратеник и неговиот заменик 

не можат да се канли ду ат на новите избори распишани 
поради нивното одвивање. 

II. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ОДЗИВАЊЕТО 

Чл. 10 
Предлогот за одапиње на народниот претставник 

или за одвивање на народен претставник и неговиот 
заменик, може да го поднесе најмалку една третина од 
сите избирачи на онаа изборна единица во која што ое 
избрани. 

Чл. 11 
Предлогот за одзивање можат да. го покренат 

граѓаните кои гато имаат избирачко право на подрачјето 
на онаа изборна единица на која што народниот прет-
ставник е избран, како и политичките и друштвени™ 
орга низи пин. 

Прелогов за одвивање мп же ца се подносе само пи-
смено. ... т;, 

Предлогот мора да содржи фнмилиарно и рсл' ма има 
занимање и ^естоживеењв на народниот претставник 
чие одзивање ;се предлага, означуење на изборната еди-
ница во која што е избран, разлози поради кои се пред-

лага одвивањето и потписи на предлагачите со означуењ® 
на нивното марожи веење. Ако се предлага одливање на 

зам ен и кот.'Предлогот мора да содржи соодветни податоци 
за него. 

Првите три потписници на Предлогот за одзива«*® 
се смеј а ат «ак'о под носители на предлогот. 
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Потписите на водшх ителите односно ракознаните 
Ша веписмените подносители мораат да бидат запереш 
Од страна на надлежниот месни (градски, реонски) на-
роден одбор кои што потврдуе да ли сите предлагачи 
• е уведени во избирачкиот список. 

Подносителите даваат писмена изјава пред надлеж-
ниот месни (градски, реонски) народен одбор со ке ја ем-
1ат ва истиноета на потписите односно раковца пите оа 
Вите предлагачи на предлогот за одливање. 

Чл. 12 
Избирачите можат да дадат инипиатива и да ја по-

равнат постапката за ставање предлог за одвивање, на 
месните собори на избирачите, на конференциите на гра-
ѓаните по претпријатијата, установите и подрачните ме" 
ота. На вакви скупови може да се о р г а н и в е и прибира-
л е на потписи за предлогот за одвивање. 

Чл. 13 
Предлогот за одвивање со потписи (ракознапи> на 

»отребниот број избирачи се поднесуе, при одвивањето 
Ка народен претставник и при одвивањето иа народен 
•ретставник и неговиот заменик, на следните органи, е 

а) за одвивање на народен пратеник — до Преви" 
диумот на Народното собрание: 

б) за одвивање на народен одборник на околиски, 
Градски или реонски народен одбор — до извршниот од-
*ор на тој народен одбор чиј одборник ее одзива. 

в) за одвивање на народен одборник на местен на-
роден одбор—до извршниот одбор на надлежниот околи-
ски народен одбор. 

Со предлогот к'е се подносе и извештај од Комиси јата 
• а избирачки списоци. нкупниот број на ^пишаните 
»вбнрачи од подрачјето на целата изборна единица. 

Чл. 14 
Кога органот на кого спрема претходниот член ев 

•однесев предлогот за одзива ње, го прими пред логот, 
| т в р д у е да ли истиот е поднесен од потребниот број 
»збирали и да ли, спрема потврдата на надлежниот ме-
стен (градски, реонски) народен одбор, тие избирани се 
уведени во избирачкиот список. 

Ако предлогот не го потпишал потребниот број из-
бирачи кои што имаат избирачко право, или во предло-
гот поетоат формални недостатоци, надлежниот орган 
е д претходниот член во срок од 8 дена по приемот к'е го 
»рати предлогот на подносителите, за да ги исправат 
•едостатоните. 

Ако подносителите го вратат предлогот без па ги 
Отклонат недостатоците или предлогот има битни подоста 
»оци што не можат да се отклоцат Прозидиумот на Народ 
»ото собрание односно надлежниот извршен одбор во срок' 
• д осум дена со решение к'е го отфрли предлогот и за 
К>а к'е ги извести подносителите. 

Против решението на извршниот одбор на околиски 
№ (градскиот, реонскиот) народен одбор подносителите 
можат да изјават жалба до повисокиот орган на држав-
ната управа во срок од осум дена по приемот па раше-
ви ето. 

Чл. 15 
Ако Превиди умот на Народното собрание односно 

»ѕвршниот одбор на надлсжниот народен одбор утврди 
да предлогот за одвивање одговара на прописите од овој 
баков, к е донесе најдоцна во срок од 15 дева од денот 
» а приемот на предлогот, улаз односно решение «'•» кое 
•што се одредуе денот за гла сање : за, о д а в а њ е , 
. .Указот одвоено решението е« објави во ^Сјаужбер. 
»©свие на Наводна Република Македонија.?, ^ ве ДС. 

©тави на надлежната околнана (градска, реонска) избор« 
на комисија установена по законот по кои што се врши 
изборот на народниот претставник ва чие одзива ње се 
гласа, и на Републнканетата изборна комисија. 

III. ГЛАСАЊЕТО ЗА ОДАЗИВАЊЕ И УТВРДУ ЕЊЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО 

Чл. 16 
Гатањето за одазивањето се врши на избирачките 

места на подрачјето од изборната единица ао кој/, што 
е одредено гласање. 

Гласањето за одзивањето се врши во недела, 

Чл. 17 
Околината (градската, реонската) изборна комисија 

поставуе избирачки одбори за секое избирачко место на 
кое што се врши гласањето за одазиван е. 

Чл. 18 
Околиеката (градската, реонската) изборна комисија 

© должна да го состави огласот за одредуење гласањето 
за одазивале. 

Ако истовремено се врши гласање за одазивамо на 
двајца или повеќе народни одборници, за секој народен 
одборник се составуе одделен оглас. 

Комисијата к'е се погрижи овој оглас да биде об ја« 
вен во сите места на подрачјето на изборната единица, 
најдоцна седум дена пред денот одреден за гла-
сање. Комисијата к'е обезбеди, на сите избирачки одбори 
благовремено да биде доставен по еден примерок ол то ј 
оглас 

Огласот мора да содржи фамилиарно и родено име 
занимање и местоживеење на народниот пратеник однос-
но на -народниот одборник чие одазивале се предлага, 
изборната единица во која. што се врши гласањето за од 
зивањето, како и називот па народниот одбор па кн* ШТО 
припаѓа одборникот за чие одазивале к'е се гласа. 

Ако со одазнвањето на народниот претставник е 
предложено одазивале и на неговиот заменик^ огласот 
к'е содржи соответни податоци и за заменикот. 

Чл. 19 
Најдоцна три дена пред гласањето секој народен 

претставник за чие одазивање к'е се гласа, може да при-
јави на околината (градската, реонската) изборна комнен 
ја по еден претставител и по еден заменик за секое гла* 
санко место, за учаетвуење во работа на избирачкиот 
одбор. Предложените претставители мораат да ниат из-
бирачко право. 

Истото тоа право го имаат и подносителите на пред 
логот за одазивање. 

Комисијата к'е им издаде на пријавените претстави-
тели уверења врз основа на кои тија к!е можат да уча* 
ствуваат во работата на избирачкиот одбор. 

Чл. 20 
Гласањето оа одазивање се врши со куглици. 

З а гласањето за одазивање на народен пратеник ОЕ-> 
носно на народен одборник се поставуат две кутии: 
првата кутија мораат видно да бидат истакнати збороитеѕ 
„Ва одазивале" , а на втората збороите: „Против одози" 
вањето". На првата кутија испод збороите: „За одазивам 
њ е " к'е се постави огласот издаден од надлежната еко* 
лиска (реонска, градска) изборна комисија. 

Истовремено може да с е гласа за одаакваи .ева два! 
па или понеле народни одборници што се иабр ш ш 
иста изборна единица. Во овој случај аа секој народе! 

. одборник на,.рделна ^ас-а »'е п о с т а в ^ , п ^ д в е кутии, 
в тоа: .по една кутију. гр ф р а ^ ^Ца с о о д ' 
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вети Мк.* I ој лас, н им една ..> 1и,а >'о ознака: Прчи. о ,.а ѕп 
вањето". Гласањето се нршн ин тој начин »нго, откако на 
гласачот к'е му Лиде објаснет ни чи но I иа гласањето, ирот 
седателот му дана куглица ла гласање по ода зи вашето на 
еден одборник и., го уиатуе опрема. митото каде.-што се 
врши гласан,ето. ТС »га гласачот сириш со гласањето 'по 
одазивањето на еден народен одборник, со ирак'а кон прет 
се ангелот на избирачкиот одбор, кои што сг пц му дава 
куглица да изврши гласање по одсликан.ето на вториот 
народен одборник и го упатуе на местото каде нио ова 
гласан,е со црти Она ге повторуе толку паш колку има 
одборници за чие ода.инкиве се гласа. 

Ко случај к-мга истовремено се глас* ка одазивање 
на ниро-иш претставник и на неговиот заменик за заме 
ликот не се поста ну зл •• адели и ку гии но со едно гласа-
ла- <.ч- гласа ди нар.дишо ир< правник и за неговиот за" 
меник. 

Чч 21 

По свршеното гласање одделно к'е се пребројат ку-
гл и п нго на | неми но кутијата во ита што се гласало за 
одазиван.е, а одделно вм кутијата во кија што се гласало 
ир и ин одазивао-его. 

Но записникот на избирачкиот одбор КР се убележи 
бројот на кугли пите излечи во кутијата е • кода што се 
гласало за одазивао.е, бројот на ку ш т и т е . најдени во 
кутијата во [соја што ср гласа .чо против планирањето, како 
и вкупниот број на избирачите по избирачкиот список. 

Записникот за работата на избираниот одбор се води 
во дна примерка. 

Избирачкиот одбор ио свршуењето на работата к'е го 
објави НА граѓанството резултатот од гласањето на тоа 
избирачко место. 

Чл. 22 
Избирачкиот одбор во срок од 24 часа по свртеното 

гласање к'е ги достави ин имениците за гласањ<пч) на око-
лината 'градската, реонската) а зборна комисија. 

Оваа комисија врз о«н«>ва на примените извештаи од 
избирачките одбори к'е утврдат вкупниот број на изби-
рачите кои што гласале за одвивање и вкупниот број на 
избирачите по избирам!мот список во печата изборна еди 
нина. 

Врз основа на тма комисијата к'е утврди да ли на-
родниот претставник и неговиот заменик е одзван или не. 

Се ова комисијата к е го убележи во записникот за 
работата на комисијата. Овој записник се води во два 
примерка. Гласовите дадени во кутијата „против одан ив а-
њето" не се земат во обзир при утврдуен.ето на резулта-
тот од гласањето за одазивале. 

Ако народниот пратеник односно одборник е одзван, 
комисијата за тоа писмено к'е го извести. Ако истовреме-
но е предложено одазивањето и на заменикот- на народ-
ниот пратеник односно на народни от одборник, комисија 
та к'е го извести и него, дека е и он одзван. При гласањето 
ва одазивање на народен одборник се исправа истовре-
мено таков извештај и до Репу бл кане ката изборна ко-
мисија. 

Утврдениот резултат од гласањето комисијата к'е го 
Објави со истакнуење на оглас на зградата во кој што 
работи. 

Нл. 23 
Кога истовремено се гласа за одазивале на два јна 

Виш поведе народни одборници, за секој одборник оддел-
е в се постапув на начин предвиден во член 21 и 22 од 
ом] беков. 

Член 24 
Против неправилности во чекот на гласањето за еда 

••вање, како и против неправилности ао работата вм на 
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бирачки и; ,,.4 . . тн панирани ге од изборнат единица, мева 
и таро чи нот пратеник односно народниот одборник за чие 
одазивам е се гласало можат да се жалат до околината 
(градската, реонската) изборна комисија во срок' од Ѕ де 
на од денот на. извршеното .гласање. Истото право го 
пуја заменикот на. народниот претставник, ако и неговото 
одбивање е предложено. 

Ако околината (градската, реонската) изборна коми 
си ја при утЈфНустето ' на ' резултатите од гласањето еа 
одазивале, утврди неправилности на поедини нзбнрачиѕи 
моста во токот на, оваа гласање, кои што имале влијание 
на резултатот од гласањето, к'е го поништи гласањето на 
това избирачко место и ке одреди поновно гласање за 
идната недела. 

При гласањето ва ода зи ва ње на народен пратени* 
ако е потребно да се изврши повторно гласање но целата 
изборна единица или на повеќе од половината избирачки 
места, решението за тоа го до несу е Републиканска избор 
на комисија. 

Член 25 
Против неправилности во работата на околиските 

(градските, реонските) изборни комисии, избирачите "Д 
изборната единица, како и народниот пратеник односу 
народниот одборник за чие оназивање се гласало можат 
да се жалат до Републиканска'!^ изборна комисија чо 
срок од 3 дена од денот кога околината (градската, ррпн 
оката) изборна комисија го објави резултатот од гласање 
то по прописот на чл. 22 став 4 од овој Закон 

Истото право го има и заменикот на народниот прате 
ник односно на народниот одборник, ако неговото ода-
ицвање е продолжено. 

Член 20 
При гласањето за одазивале на народен пратеник, 

Републиканската изборна комисија го иеиитуе изборниот 
материал примен од еколискати (градската реонската* и.* 
борна комисија, па ДОКОЛКУ најде дека гласањето за ода" 
зивање е правилно извршено, Републикансжата и збо ои а 
комисија тоа го утводуе записнички и за тоа испрак а 
извештај на Президиумот на Народното собрани«* на 
НРМ. 

При гласањето за ода зи ва ње на народен одборник, 
н а т е ж н а т а околиски (градска, реонска) изборна комиси-
ја доколку најде дока гласањето е правилно извршено, а 
против нејзината работа не е поднесена жалба, или Р" 
публиканската изборна комисија не го побарала изборни 
от материал во срок од една недела од денот кога око-
лне ката (градската, реонската) изборна, комисија го обја 
вила резултатот од г л а с а њ е ^ тоа го утврдуе запиисчимки 

и за тоа исправа извештај извршниот одбор ич око-
лискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор надлежен 
за реаспишуење нови избори на место одзваниот народен 
одборник. 

Во случаите од став 1 и 2 во овој член доколку Ре-
п.убликанската изборна комисија по жалба или но службе 
на должност, установи неправилности во спроведуваме 
на гласањето кои што имале н т јанис на . резултатон од 
гласањето, к е го поништи гласањето во поедини избирач 
ЕИ места или во изборната единица и к'е одреди повтор-
но гласање во идната недела. 

IV. КРИВИЧНИ ОДРЕДБИ 

Член 27 
Кривично е одговорен: 
1. Кој пред другото да го употреби своето избирачко 

право ари гласањето за бчазивање или кој го ©пречи 
граѓанинот да наврши некоја должност предвидена со 
овој Заков. 

^ ТЈ V V " ^ П Г? I? ' ! I \ Т ' Г * ' Т П Д Ј 

I 
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2. Кој со сила, заканував, поткупуење или на било 
ној друг начин двјствув на избирачот да гласа за одази-
вамо или против одазивале™, или да го потпише предно 
тот за одазивале или да го одредот ПОТПИСОТ н а ДЕГО; 

3. Кој другото неовластено потпите на предлогот за 
одазивале или туѓ ' потпис неовластено избрише; 

4. Кој поведе од еднаш гласаа или сђ оби ду е да гласа 
ири едно гласање за одазивамо? 

5. Кој место друг или под негово име гласа ш и се 
обидуе да гласа? 

6. Кој свесно ја повреди тајноста на гласањето; 
7. Кој физички нападне на избирачкиот одбор, на 

изборната комисија или на кого од нивните членови или 
на претставнтел на народниот пратеник односно на на-
родниот одборник за чие одазивале се гласа, или била 
да кој друг начин ја пречи работата на избирачкиот од-
бор или иа изборната комисија; 

8. Кој на избиралиште дојде под орашје или со ора" 
дие употребиве за тепање, освен во случај кога п р о седа 
телот на избирачкиот одбор побара помош од пол ле ле-
пите државни органи; 

9. Кој намерно повреди, уништи или односе ма ка-
ков документ од гласањето за одазивање или ма гаков 
предмет кој што служи за гласање, или го промени бро-
јот на гласовите со додавање, одземање или на д р у : на-
чин; 

10. Кој како стражар што е одреден за чување на. др-
жавната зграда односно просторија го пушти да некој 
п о р и некое од делата наведени во претходната точка; 

11. Кој како член на избирачкиот одбор допушти да 
гласа некој што го нема во постојаниот избирачки спи-
сок или да гласа некој кој што вс'ке гласал -или споено 
допушти да некој лажно гласа на туг 'о име; ако без 
оправдани причини го скуси или продолжи времето з;: при 
мање на гласови; ако без оправдани причини го промени 
местото на гласањето кое ш,го век'е Пило одредено и об-
јавено; 

12. Кој како член на избирачкиот одбор кому е сооп-
штено да е одреден па оваа должност, не дојде во одре-
дено време и на одредено мост) заради вршење на долж 
поста, а неможе да го оправда својот изостанок, или без 
оправдани причини ја напушти својата должност, или 
без оправдани причини ускрати да го потпише записни-
кот за работата на избирачкиот одбор; 

13. Кој намерно неисправно го води записникот за 
работата на избирачкиот одбор или во него врши исправки 
или додатоци од како е веќе потпишал; 

14. Кој без позив од претседателот на избирачкиот 
одбор нареди или без наредба доведе оружена сила на 
^биралиште; 

15. Кој како службено лице ѓи повикуе граѓаните 
на одговорност за гласањето по овој Закон или од нив 
бара да кажат да ли гласале за одазивње или протин ода 
ѕидањето. 

16. Кој стори каква друга злонамерна повреда нг, про 
лигите од овој Закоп доколку за ова но се казнуе по ид« 
ниот член. 

З а дела од овој член к'е се казни според тежината 
ш делото: 

1. Со парична казна до 20.000 динари; 
2. Со лигавине од слобода. 
Покрај казната лишење од слобода може упоредно да 

се изрекне и парична казна, 
За дела од поголема општествена опасност може по-

врат наведените казни да се изрекне и казна губиток па 
граѓанските права. 

Член 28 

Кривично е одговорен: 

1. Кој при гласањето непристојно се понашал или, 
след како гласал односно след како ев утврди дека не в 
ш е с ен во постојаниот избирачки список, на опомена од 
претседателот' па избирачкиот одбор не саќа да ја НапуЈ* 
шти зградата во која што се Гласа; 1 

2. Кој го навреди избирачкиот одбор или некого од 
членовите на избирачкиот одбор. 

З а делата од овој член к'е се казни според тежината 
на делото со парична казна до 5.000 динари или со по« 
правителна работа до б месеци. 

Член 29 

З а судење по делата од овој Закон надлежни се оке! 
лиснате судови. 

Постапката по делата од овој Закон е хитна. 

Против пресудата на околискиот суд може да се по* 
даде леалба до окружниот суд во срок од 8 дена по прив 
мот .да пресудата. 

Член 30 

Избирачкиот одбор к'в ги внесе во својот записник 
сито дејствија казниви по овој Закон што се извршени на 
избирал и штето, како и имињата на сторителите. 

Околината (градската, реонската^ изборна комисија 
од како ја сврши својата работа, сите овие кривици к'е ги 
изведе од записникот на избирачкиот одбор и к'е ги доста 
ви на јавниот обвинител поради покренуење на кривична 
постапка. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 

Во однос на составот и работата на изборните коми* 
син и избирачките одбори, во однос на избирачките места, 
изборниот материал па гласањето за одазивале, како и во 
однос, на начинот и постапката околу гласањето и во га* 
р а т и ш т е за обезбедував слободата и та »поета на гласа-
њето сходно к'е со применуат одредбите од законот по коп 
што се врши изборот на народниот претставник што со 
одзива, доколку со овој Закон но е инаку предвидено. 

Член 32 

Сите документи, предлози за одазивале, жалби и дру 
ги претставки во овој Закон како п сито дејствија пред 
народните одбори и другите државни органи во смисла на 
свј Закон се ослободуат од државни такси. 

Член 33 

Се овластев Претседателот на Владата да издава наѓ 
Ватствија и обрасци за премину е л е на овој Закон. 

Член 34 

Овој Закон влегуе во сила со денот на неговото 
ву е л е во „Службен весник на Народна Република) Маке« 
довија." 

У. бр. 1 од 2: јануари 1948 год, — Скопје. 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Крсте Црвенкоски е- а. Богоја Фотев е. 0« 
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9 
Указ 

Президиумот на Народното соорание на, НР 
Македонија, врз основа чл. 73 т. 4 од Уставот на На 
родна Република Македонија, во врска со чл. 4. т. 3 
н чл. 6 од Законот за През и дну мот на Народното ооб. 
ранио на НР Македонија, го прогласу© Законот за 
државниот печат на Народна Република Македони-
ја, изгласан од Народното собрание на НР Македо-
нија па седницата од 29 декември 1947 година, а кој 
гласи: 

Закон 
ВА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ НА НАРОДНА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Чл. 1 
Државниот печат на Народна Република Маке-

донија има округла форма со пречник од 70 мм. и 
изработен е од метал за утиснуење на печатен вт ок 
Во средината на печатот е државниот грб на Народ-
на Република Македонија, а околу грбот стои мат-
ине: »Народна Република Македонија.« 

Чл. Ч 
Државниот печат служи за заверка за зако-

ните. 
Чл. 3 

Државниот печат го чува Министерот на право-
судието. 

Чл. 4 
Министерот на правосудието ги заверуе и чува 

заверените оригинални примерни на законите. 

Чл. 5 
Овој Закон влегуе во сила со денот на неговото 

©бјавуење во »Службен весник па Народна Репуб-
лика Македонија.« 

У. Бр. 2 
2 јануари 1948 година. 

Скопје 

ПРЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар: Претседател: 
1?рсте Црвенкоски е. р. Богоја Фотев е. р. 

го 
Указ 

Президиумот на Народното собрание на НР Ма-
кедонија, врз основа чл. 73 точ. 4 од Уставот па На-
водна Република Македонија а во врска со чл. 4 точ. 
$ и чл. 6 од Законот за Президиумот на Народното 
Собрание на НР Македонија, го прогласуе Законот 
Ва одредуење имиња на населените места, улиците 
и плоштадите и за нумерирање на кук*ите, изгласан 
Од Народното собрание на НР Македонија на својата 
гадница од 30 декември 1947 година, а кој гласи: 

Во. а - Стр. 11 

Закон 
ЗА ОДРЕДУ Е Њ Е ИМИЊА НА НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА, УЛИЦИТЕ И ПЛОШТАДИТЕ И ЗА 
НУМЕРИРАЊЕ НА КУКИТЕ. 

I 
ОДРЕДУЕЊЕ ИМИЊА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЖ)Тѓ 

Чл. 1 
Секое населено место на Територијата на На*, 

родна Републ ка Македонија има свое име. 
Под населено место се смета град, село и насели 

ба/индустриска, рударска и земјоделска колони-
ја во кое што живеат луѓе и како такво претставу; 
одделна тери! ори јал на целина. 

Чл. 2 
Имињата на новите населени места и замеиуе* 

љето старите имиња на населените места со нови, до 
колку не се градови, ги о/федуе со указ Президиум 
мог па Народното собрание по предлог од Министе-
рот на Внатрешните работи и од Министерот ни про-
светара. 

Одрешење имиња на нови градови и заменуењв 
стари имиња на градовите со пони се врши го ноев 
бен Закон. 

Ако чие ли повеќе населени места на подрачје-
то па една околија имаат ипо име треба со додава-
ње на понг ј т * со г" енуење со дуго име да гр на-
прави разлика м°г'у нив. 

Чл. з 
Имињата на. населените места утврдени при из-

вршниот пои^е т к о и сите промоли, ге вн^гуат во 
еви ден ''.паѓа к о т е с к а »Имиња на населените ме-
ста", која што се к ј ди од Републиканска!« планска 
комисија. 

Формулари™ за евидентната картотека и напа! 
ствијата за нејзиното водење к'е ги пропише Репуб-
ликанска та плинска комисија 

Чл. 4 
На патиштата пеел влечењето на, населените 

места к'е се стави табла со натпис на името на пасе. 
лепото место и името на натштипот (месниот, градски 
от или околноќното одбор во чие административног 
риторијалпо подрачје е односното населено месото 

II 
ОДРЕДУЕњЕ ИМИЊА НА УЛИЦИТЕ И 

ПЛОШТАДИТЕ. 

Чл. 5 
У л и ц и а плоштадите во населените места на 

територијата на Народна Република Македонија но-
сат одредено име или број. 

За имиња на улиците и плоштадите се земаат 
имиња на знам о т и личности од историјата и се-
гашното време, на важни настани и дати, на географ 
ски називи и слично, во согласив со придобивките 
па Народно-ослободителната борба и со државно уре 
дуење. 

Улиците и плоштадите на кои што ЕЛ им се од 
редени имиња во смисла на предниот став по искљу 
нение место име к'е носат број. 

Чл. 6 
Имињата и броевите на улиците и плоштадите 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. 
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ги одредуат и по потреба ги измену ат месните од-
носно градените народни одбори на своите засе-
д а т и . 

Член 7 
Извршните одбори на градските (шините) на 

родни одбори се грижат да имињатп нп улиците 
и плоштадите бидат видно истакнати нп углови-
те и да бидат читко означени. 

— III 
НУМЕРИРАЊЕ НА КУКИТЕ, ГРАДИЛИШТА-

ТА И ПРАЗНИТЕ ПЛАЦЕВИ 

Член 8 
Во населените места кои што Ијмаат уличен 

распоред, секоја кук'а (зграда и слично), градили 
ш т е и празен плац имаат свој реден број арап-
ски обележен, а во местата без уличен распоред 
реден број имаат само кук'ите 

Обележуењето на ку'ките, градилиштата и 
празните плацеви со броеви го врши извршниот 
одбор при градскиот (реонскиот) и месниот наро-
ден одбор за сметка на сопственикот на куката , 
на градилиштето и на правниот плац. 

Член 9 
Евиденцијата на кук'ите градилиштата и 

празните плацеви ја води месниот односно град-
скиот (народен одбор) и тоа: во населените ив-
ета кои што имаат уличен распоред по улици и 
броеви, а во населението места без уличен распо-
I ед само по броеви. Во евиденцијата се внесуа-
а т и сите промени на имињата и броевите на ули 
и,ите на кук'ите, градилиштата и празните пла-
нови. 

Член 10 
Сопствениците на куките, градилиштата и пра 

зните плацеви се должни да ги пријават на на-
длежниот местен, односно градски народен од 
бол сите промени кои што се о д в е в а а т на изгра« 
Д У Е Њ Е на нови К У К ' И , Р У Ш Е Њ Е на постоек'и. пар 
полирање и слично во срок од 14 дена од наста-
натите промени. 

IV 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 11 
Секој кој што симне, расипе или измачеа 

табла со број или име на место, или на улица, 
плоштад и кук'а и кој што не соопшти на над-
лежниот народен одбор промените наведени во 
чл. 10 од овој Закон ке се казни со парична ка-
зна до 200 динари, 

Решението го донесте повереникот на отсе-
кот (одделението) на внатрешните работи при из 
в риши от одбор на градскиот (реонскиот) народен 
одбор, а во месните нноодни од боли секретарот 
на одборот. 

V 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
Се. овластете претседателот на Републиканска 

та планска комисија да пропише напатствија за 
спроведуењето на овој Закон 

Член 13 
Со донесуењето на овој Закон престануе да 

паж.и Уредбата ич. паименон-њ-* 1 населените ме-
ста и улиците и за нумерирање на кук'ите од 
12 X1-1947 година. 

Член 14 
Овој Закон влегле во сила со ^е* от на обја-

вуењето МУ во . .Сл^^бен весник на Народна Ре-
Пуб.ТГТКП 

У бр. 4 од 2 јануари 1948 год. Скопје 
ПРЕЗИДИУМ НА ПАРИЧНОТО ГОГ) РА ИМР НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
Крсте Црвенковски е. р. 

11 

Претседател, 
Богоја Фотев е. р. 

УКАЗ 

Препадну мот на Народното собрание на На-
родна Република Македонија врз основа чл. ТА Ј. 4 
од Уставот на Народна Република Македонија а во 
врска со член 4 т. 3 и член о од Законот за 
Преп и дну мот на Народното собрание на Народна 
Република Македонија, го и ро гл асу е Законот 
за доб{)ово.'1ните противопожарри друштва, нагласак 
од Народното собрание на НР Македонија на своја-
та седница од во декември 1947 година, а кој гласи: 

Закон 
ЗА ДОБ ̂ В О Л Н И Т Е ПРОТИ ПОНОЖ А РИМ 

ДРУШТВА 

Г Л А В А I 

ДОБРОВОЛНИ РРОТИВОПОЖАМИМ 
ДРУШТВА 

Чл. 1 
Доброволните противопожарни друштва се ор-

ганизации на широките народни маси им одбрана 
општонародниот, кооперативни от и приватниот нм 
от, како и животот на грабаните во случај па ножа 
ри, природни несреќи и ка тас'!] »офи. 

Доброволните противпожарни друштва, имаат 
својство на самостални правни липа. 

А . — ОСНИВАЊЕ И ЧЛЕНСТВО 

Чл. 2 
За подрачјето на еден местен (градски) народен 

одбор може да се оснива -само едно доброволно про. 
тивопожарио друштво. По и клучето-, покрај до-
броволното противпожарно друштво на полрачје-
то на народниов одбор, може да се оен и наат добро-
волни проти вележа ри и друштва и по ипдуетрнгкнтв 
и други и [»ети риј,..ти ја. 

ЧЛ. З 
Доброволните противопожарни друштва можат 

да се ос пи ват за подрачјето на еден или по век: е мео 
пи народни одбори. како и за подрачјето на едеп 
градски народен одбор, макар да во градот има про 
тивопожарна народна милиција. 

Во градовите кои што имаат реони можат да се 
оснива лоб ро вол но и рот и понож а рио друштво да под-
рачјето на секој [донски народен одбор. 
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ЧЛ. 4 
Пријава за оснивање доброволно противопо-

жарно друштво се поднесуе на отсекот (одделени-
ето) на внатрешните работи при извршниот одбор 
на околискиот (градскиот) народен одбор во чие 
подрачје се оснива друштвото. 

Заедно со пријавата се приложуе и прави-
лата на друштвото. 

Ако пријавата има Формални недостатни ке 
се врати на подносителите за исправка, односно 
дополнуење 

Чл. 5 
Пријавата за оснивања доброволно противо-

ложарно друштво тпоба да биде потпишана од 
најмалку 1 0 оснивачи. 

Оснивачи можот да бидат лица. кои што од-
говараат на условите за членство во доброволно 
противопожарно друштво. 

Член 6 
Решење за одобруење или за неодобруење ос-

нгтвањето на доброволно противопожарно Д Р У Ш -

тво донесуе надлежниот отсек (оделение) на вна-
трептните работи (член 4> во срок од 30 дена од 
пр.««-')? на пријавата 

Ако надлежниот орган не донесе р е ш и ш е 
во о«ој срок, к'е се смета како да е донесено ре-
шеним за одобруење на друштвото 

Против решението на надлежниот орган, со 
кне не се одобруе оснивање™ на доброволното 
п^отмвопожаоно друштво, има место на жалба до 
М^ттстептвотр на внатпешнмтр работи на Народ-
на Рргтл'р1пИКч Мртгрппнтла во опек оп 15 лена ол 
приемот на решението. 

Жалбата се полнесуе преку овој орган, кој 
го донел првостепеното решение. 

Член 7 
Член на поповолното противоножо.г"^ дру-

штво може да биле секој државјанин на Ф^д^па-
тивна Народна Република Југославија, кој што 
живее на подрачјето на народниот одбор, за кое 
што друштвото се оснива. 

Поену свои избрани претставници можат да 
бидат членови на доброволно п р о т и в п о ж а р н о 
друштво и разни друштвени организации, како 
и други правни лица. 

Не може да биде член на доброволното про-
тивопожарно друштво лице, кое што е лишено 
од избирачко и други граѓански права. 

Член 8 
Собранието на доброволното противопожарно 

дру ПЈ тв ото може да избере за почесен член и 
член утемељач и секое физичко и правно лице, 
кое што има нарочни заслуги за доброволното 
противопожарно друштво или противопожарно-
то дело воопште. 

Б. — Организација 

Член 9 
Органи на доброволното п р о т и в п о ж а р н о 

друштво се: 
а) собранието; 
б) управниот одбор* VI 
в), надзорниот одбор. 

Внатрешната организација на доброволното 
противопожарно друштво се уредуе со правила, 
кои што се донесуат од собранието, сообразно 
типеките правила за доброволните противопо-
жарни друштва, пропишани од Министерството 
на внатрешните работи на Народна Република 
Македонија 

Член 10 
За вршење на своите оперативни задатоци се-

кое доброволно поотивогтожаоно друштво од сво-
ите членови оснива доброволна противонождлна 
единица. 

Член 11 
Членови на доброволна п р о т и в и т е еди-

ница можат да бидат оние членови на добровол-
ното противопожарно друштво, кои што имаат 
навршени 1Л години и се физички способни за 
гасење пожари и укажуење помош во случај на 
природни кесички и катастрофи. 

Член 12 
Спрема бројот на членовите доброволната 

та противот » чарна единица образуе десетина, 
вод или чета. на ЧИР чело стои десетар, водник 
или команпип 

Десета пот. водникот или командирот м е д а т 
да имаат свои помошници. 

Десетарот. водникот и командирот раково-
дат со својата единица при вршењето на противо-
пожарната служба и стручното оспоеобуење на 
членовите на истога. Во вршењето на овие зада 
тоци им поможуат и во случај на нивна отеат-
ност ги замену ат нивните помошници 

Десетарот. водникот и команди рот. како и 
нивните помошници мораат да бидат стручно спо-
собни за врнење задатоците на противопожарна-
та служба. 

Член 13 
Десетарот. војникот или командирот, на до-

броволната противопожарна единица, како и не-
говиот помошник ги избира собранието на добро-
волното противпожарно друштво од редовите на 
членовите на доброволната противопожарна еди-
ница . 

Изборот го потиснуо отсекот (одделението) на 
внатрешните работи при извршниот одбор на 
околискиот (градскиот) народен одбор. 

Член 14 
При вршењето на прогивопожарната служба 

доброволните противопожарни единици се дол-
жни међусобно да еоработуат и си укажуат по-
мош. 

Член 15 
При вршењето на своите задатоци добровол-

ните противело жарни единици се должни да со-
работуат со органите на противопожарната на-
родна милиција 

Во случај на пожар, природна несреќа или 
катастрофа, раководството над доброволната про 
тивопожарна единица го превзема припадникот 
на противопожарната народна милиција штом 
пристигне на местото на спасуењето. 

Стручното оспособуење на членовите на до-
броволните противопожарни единици се врши под 
раководството на управата на Народна милиција 
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хс« отсекот '(одделението) на внатрешните работи 
при извршниот одбор на околискиот, односно 
градскиот народен одбор, спрема планот утврден 
во (»гласност со околискиот (градскиот) сојуз на 
доброволните противопожарни друштва. 

Член 16 
Отсекот иа внатрешните работи при извр-

шниот одбор на околискиот народен одбор може, 
во случај на пожар, природна несрећа или ката* 
строфа од поголем размер, за чие острануење 
се недостаточни снагите на најблиската добро-
волна противопожарна единица да упати на това 
место и други доброволни противпожарни еди-
ници од своето подрачие. 

Стварно направените трошкови на упатена*1 

та противопожарна единица к'е ги надокнади око 
лискиот народен одбор, на чие подрачје е станал 
пожарот, природната несреќа или катастрофа. 

Член 17 
Доброволните противопожарни единици има 

»- право да содејствуат на противопожарзгата на-
родна милиција во контролирање применувањето 
».I пожаропретпазните мерки. 

Член 18 
Доброволните противпожарни друштва мо-

жлт да имаат културно-просветни, фискултурни 
и други секции. 

Со цел да се стручно оспособат нови членов 
ви за доброволната противопожариа единица, се' 
кое доброволно протмвопож*рко друштво може, 
покрај другите, да образуе и младинска секција, 
преку која ке се популаризира прот*вопо>»*рно-
то дело мег'у младината. 

Член 
Членови на младенка та е& кција можа да би-

дат лица од обата пола, кои што имаат најмалку 
14, а не се ио стари од години. 

Членовите на младинската секција не може 
да се употребуат за гасење кожар и спасувал* во 
работи, кои се опасни по живот. 

В. — Должности И на членовите. 

Член 20 
Членовите на доброволното ттрстиропожарно 

друштво се должни да се придружат на устано-
вената во друштво^ дисциплина. 

Членовите на доброволната прот>*вопожарна 
единица мораат да ш врши? своите должности 
совесно и пожртвован, како и без} сложно да ги 
»звршуат наредбите на рако волите тот на проти-
вопоксарната ед тги па при спасуењето од пожар, 
природна несреќа или катастрофа 

^лен 21 
Во време »а спасуење од пож»р, природна не-

среќа и катастрофа, членовите »а доброволните 
ОТГРГ единици вршат *авиа слVжба. 

Член 22 
Членовите на доброволните проти воч«. »карни 

единици ја вршат противеложарната служба по-
често. Истите обавезно се осигуруат при Држав-
ниот осигурите лен завод за случај на смрт, трај-

на или привремена неспособност, ако настанат 
како последица на несреќен случај во времето: 

а) на гаснење пожар или участвуење во спа4 

суење од природни несреќи и катастрофи; 
б) кога се навог'аа^ на изведуење противопо-

жарни вежби; 
в) од тргнуењето кон местото за спасуење 

или изведуење на вежбите до враќањето од тоа 
место. 

Член 21 
Членовите на доброволните противопожарни 

единици ги осигуруе месниот (градскиот) наро« 
ден одбор, за чие подрачје е основано доборовол« 
ното противопожарно друштво. 

Ако едно доброволно противпожарно дру-
штво е основано за подрачијата на два или пове« 
к е месни народни одбори, потребните придонеси 
за осигурував« ке ги уплатуат во еднакви делови. 

Член 24 
Осигуруењето на членовите на доброволните 

противопожарни единици се врши на базата на 
колективни полиси по таков начин, што месниот 
(градскиот1} народен одбор, на чие подрачје се на-
вода седиштето н« доброволната чротивопожарна 
единица, ке уплатуе при територијално надле-
жната поеловницата на Државниот осигурител ен 
завод на ФНРЈ одредените придонеси (премии). 
Пословница*^, на која се уплатени придонесите 
ѕа осигуруење ке издаде на народниот одбор кој 
е извршил уплатата колективна полиса, која гла 
си на сите припадници на доброволната противо-
народна идиница. 

Ако доброволното противопожарно друштво 
е организирано за подрачната на неколку на-
родни одбори, во тој случај, останплите народни 
одбори Се должни односните делови од придоне-
сот редовно да ги исплатуат на народниот од бс р, 
кои го извртцил осигурувавте. 

Член 25 
Ако член на доброволна противопожарна еди 

кица лагине поради несреден случај предвиден 
во точки а), б). и в» на член 22 од овој Закон, оси-
гурената сума припаѓа на нг-гов ите наследници. 

Ако лицето нема наследници осигураната су-
ма припаѓа на оној народен одбор, кој го осигу-
рал односно во еднакви делови на оние месни на4 

родни одбори, за чии подрачна друштвото е ор-
ганизирано. 

Член 26 
Членовите на доброволните противопожарни 

единици имаат право да носат униформи, а нив-
ните раководители имаат право да носат и чи* 
нови. 

За членовите на доброволните противопожар 
ни еда*тици, кои особено се истакнале со совесно 
и пожртвовано исполнување на поставените им за-
даток*, може да се установат специални похва* 
ли, парични награди, подароци и почасни зна« 
чки. 

Член 27 
Месниот Оралниот) народен одбор, односно 

раководителот на доброволната противпожарна 
единица должен е за по јавниот пожар, природна 
несреќ а или катастрофа по најбрз начин да го 
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извести отсекот на внатрешните работи при из-
вршниот одбор на околискиот (градскиот) наро-
дон одбор. 

Г. — С р е д с т в а 

Член 28 
Средства на доброволното пре.ивог 'жарио 

друштво се: 
а) членски влогови; 
б) приходи од приредби; 
в) подароци; 
г) доброволни прилози и 
д) субвенции. 

Член 29 
Од средствата на доброволното противопо-

жарно друштво може да се набавуат униформи 
за членовите на доброволните противопожарни 
единици и да се прават разноски за одржуење 
справите и опремата за вршење противопожарна 
служба. 

Член 30 
Справи и друга спрема за вршење противопо-

жарна служба на доброволните противело жари и 
единици набавуе месниот (градскиот) народен од-
бор од своите буџетски средства. Истиот е дол-
жен бесплатно да им осигура или изгради про-
стории за сместуење на противопожарните спра-
ви и спрема, а може и да дава на доброволното 
противопожарно друштво временска или посто 
јана субвенција (парична помош) за зголемуењ, 
на неговите парични средства. 

Член 31 
Справите и опремата за вршење лротивопо-

жарна служба на доброволното противопожарно 
друштво не можат да се употребуат за други ра-
боти, осем за гасење пожар, спасуење или вежби 
на доброволната противопожарна единица. 

ГЛАВА' II 

ОКОЛИСКИОТ (ГРАДСКИОТ) СОЈУЗ НА ДО-
БРОВОЛНИТЕ ПРОТИВОПОЖАРНИ ДРУШТВА 

Член 32 
Доброволните противопожарни друштва од 

подрачјето на една околија (град) се учленуат 
Во околиски (градски) сојуз на доброволните про-
тивопожарни друштва. 

Околиски (градски) сојуз на доброволните 
противопожарни друштва се образуе кога на под* 
рачјето на дна околија (град) бидат основани нај-
малку две доброволни противопожарни друштва. 

Околискиот (градскиот) сојуз на доброволните 
Те противопожарни друштва е должен за своето 
©бразуење веднага да го извести со пријава над-

Нежниот отсек (одделение) на внатрешните ра-
боти. 

Член 33 
* Во работата на околискиот {градскиот} сојуз 

на доброволните противопожарни друштва зема-
ат участиб претставници на сите доброволни про-
даивопожарни друштва од околијата односно гра-
дот. Бројот на тие претставници се одредуе со 
правилата на сојузот. 

Министерството на внатрешните работи на 
Народна Република Македонија ке пропише тил 
ски правила за организацијата и работата на око 
лиските (градските) сојузи на доброволните про-
тивпожарни друштва. 

Член 34 
Околискиот (градскиот) сојуз на доброволни 

те противопожарни друштва во соработка со уп-
равата на народната милиција на отсекот (одде-
лението) на внатрешните работи при околискиот 
(градскиот) извршен одбор е должен да се гри-
жи за: 

а) организирање на нови доброволни проти-
вопожарни друштва: 

б) стручно оспособуење членовите на добро-
волните противопожарни единици; 

в) унапредуење и пропагандирање на проти-
вопожарното цело. 

Осем тоа истиот е должен да помага на до-
броволните поотивопожарни друштва при набав-
ка нт н П о Т И Р п п п ж а р Н И справи и спрема. 

ГЛАВА Ш 

СО.Ј.Ч з НА Ц>БРОВЛНИТЕ ПРОТИВОПОЖАР-
н и Г "Г '»л НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МА 

КОЛОНИЈА 

Член 35 
Окоп'! к;; 1 е (градскит)е сојузи на доброволни-

те противопожапни друштва. како и доброволни-
те прот.ивппож (ттт1 ^гичптва од градовите, на чие 
подрачје има само едно доброволно противопо-
жарно друштво, се учленуат во Сојуз на добро-
волните противопожарни друштва на Народна 
Република Мз колонија, во кој се представени со 
еден представник 

Сојузот на доброволните противопожарни 
друштва на Плодна Република Македонија се 
образуе кога бидат најмалку два околиски (град-
ски) С О Ј У З на доброволните противопожарни друЈ 

штва. 
Сојузот на доброволните противопожарни 

друштва на Народна Република Македонија е 
должен за своето образуење веднаш да го изве-
сти со пријава Министерството на внатрешните 
работи на Народна Република Македонија. 

Член 36 
Сојузот на доброволните противопожарни дру 

штва на Народна Република Македонија е един-
ствен за територијата на Народна Република Ма* 
кедонија. 

Седиштето на Сојузот на доброволните проти 
вопожарни друштва на Народна Република Маке 
денија е во Скопје. 

Член 37 
Сојузот на доброволните противопожарни 

друштва на Народна Република Македонија ги 
представуе доброволните противопожарни друш-
тва од територијата на Народна Република Маке-
донија пред сличните организации во другите на® 
родни републики. 

Сојузот на доброволните противопожарни 
друштва на Народна Република Македонија се 
грижи за унапоедуење и пропагандирање на про* 
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тивопожарното дело, како и за организирање на 
доброволна противопожарна служба воопште. За 
таа цел тој е должен да соработуе со управата на 
народната милиција на Министерството на вна-
трешните работи на Народна Република Маке-
донија. 

ГЛАВА IV 
ПРОТИВОПОЖАРЕН СОНЕТ 

Член 38 
При Министерството на внатрешните работ!} 

на Народна Република Македонија ге оснива про 
тивопожарен совет. 

Противопожарниот совет е составен орган по 
прашањата за противопожарното пело. 

Член 39 
Противопожарнипт совет пом Министерство-

то на внатрешните работи на Неполна Републи-
ка Македонија е состане?* од претставници на Ми 
нистерството на внатрешните рабови. Министер-
ството на индустријата и рударството. Министер-
ството на градежите, Министерството кому-
налните работи, Министерството на трудот, Ми-
нистерството на сћина испите и егч-н претставник 
на Сојузот на доброволните ппо^чв^п^у^^ни дру 
штва на Народна Република Македонија 

Началникот на управата нм народната мили-
ција при Министерството на внатрешните работи 
на Народна Република Мако.гтрчтпч го евикуе ПРО 
тивопожарниот совет и Г Т П О П Т О Т ^ Т П Т ^ Т Р Г . . ма ис-
тиот 

ГЛАВА V 
НАДЗОР НА ДОБРОВОЛНИТЕ П Р О Т И В П О -

ЖАРНИ ДРУШТВА И С ° ТУ1Ц 

Член 40 
Надзор на работата на доброволните противе 

пожарни друштва вршат отселите (одделението) 
на внатрешните работи при извршните одбори 
на околиските (градските) народни одбори, на 
чие подрачје се организирани друштвата-

Вршејќи го правото на надзор над работата 
на доброволните противопожапни друштва, отсе-
лите одделението на внатрешните работи имаат 
право: 

а- ла сменуат членовите на управниот и над-
зорниот одбор на доброволното противпожарно 
друштво и да свикуат собранието на друштвото 
за и;'ѓ"нч) на нов чправон и надзорен одбор; 

ГО па го сменуат десетарот, водникот односно 
»гом •,;|'ч..пг>т ич пе^рог.гчт1Мгтг1 п^о"-ивопожарна еди 
нина и нивните помошници и да одредат избор 
на нов десетар, водник односно командир и нови 
помошници; и 

р̂  да забрану ат работата на доброволното 
противопожарно Д Р У Ш Т В О ако неговата дејност 
е противна на целите заради кои истото е орга-

Член 41 
Надзор над работата на околиските (градските) 

сој Т , . - ) на доброволните П Р О Т И вохтожарни дру-
т т д а вршат (отселите) одделението н« внатре-
шните работи при извршните одбори на околи-

ските (градските) народни одбори на чие подраг 
чје постои сојузот. 

Вршејќи го правото на надзор над работата 
на околиските (градските) сојузи на доброволни-
те противопожарни друштва, отселите > (одделени 
ето) на внатрешните работи имаат право; 

а) да сменуат членовите на управниот и над-
зорниот одбор на сојузот и да свикуат собрание 
то на истиот за избор на нов управен и надзорен 
одбор; и 

б) да забрану ат работата на сојузот, ако не-
говата дејност е противна на целите заради кои 
постои. 

Министерството на внатрешните, работи на 
Народна Република Македонија вршејќи го пра-
вото на ни "зор ги има истите пна^а спрема Со-
јузот на доброволните противопожарни друштва 
на Народна Република Макдонија. 

ГЛАВА VI 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 42 
Во случај престанок на доброволно противо-

пожарно друштво справите и спремате се преда-
ваат на месниов градскиот) народен одбор за чие 
подрачје друнггвото е било основано. 

Член 43 
За оснивање нови и подпомагање организи-

раните доброволни противопожарни друштва, 
како и за стручно оспособуење на членовите на 
доброволните противопожарни единини. Мини-
стерството на внатрешните работи на Народна 
Република Македонија секоја година во својот 
буџет предвиДУО потребен кредит. 

Член 44 
Се огластуе Министерот на. внатрешните ра-

боти на Народна Република Македонија да про-
пише поблиски одредби за осигуруењето, стру-
чното и з д и г н у т е , за униформа и чиновите, ка-
ко и за похвалите, паричните награди, подароци-
те и почесните значки на членовите на добровол-
ните противпожарни единици. 

Член 45 
Доброволните противопожарни друштва, ор-

ганизираш! до влечењето на овој Закон во сила, 
се должни во срок од три месеца да сообразат сво 
јата дејност и правила со прописите на истиот. 

Член 46 
Овој Закон влегуе во сила со денот на обја« 

вуењето му во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" 

У Бр. 7. 2 јануари 1948 година. 
Скопје 

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НД 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА' 

Секретар: Претседател: 
Крсте Црвенковски е. р. ' Богоје* Фотев е. р. 
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12 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за полагање 

приватни испити во средните земјоделски учили-
шта, Министерот за земјоделие и шумарство на На-
родна Република Македонија, во согласив со Мини-
стерот за просвета го крон игоу е следниот 

Правилник 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИВАТНИ ИСПИТИ ВО 
СРЕДНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Право да полагаат приватни испити во средни-

ве земјоделски училишта имаат оние лица, кои што 
завршиле ниже земјоделско училиште и имат проре-
дено 4 години служба во земјоделието и се на покаат 
ва служба по земјоделие. 

Член 2 
За проведена служба по земјоделието во смисол 

ва претходниот член к'-? се смета сето време проведе 
во на служѓ« по земјоделие ири органите на држав-
вата управа, државните земјоделски стопанства, 
ѕретпријатија, установи и институции. 

Ч,ту 3 
Одобренија за полагање приватни испити к е из 

дава Министерството за земјоделие и шумарство на 
Н.Р.М. по поднесена од кандидатите молба преку 
(директорот на школата до Министерството. Кон мол-
бата се приложуат: 

1) Крштелно свидетелство; 
2) Свидетелство за завршено Н И Ж А земјоделско 

училиште; односно за завршениот последен клас 
од средното земјоделско училиште. 

ЗЈ Уверена за проведени годпнн служба во зе-
мјоделието, в 

4) Уверење да се новога во служба по земјо ле-
иве издадено од работодателот. 

Член 4 
Допаднатите кандидати имаат право да полага-

ат приватно најмногу до 2 класа во годината, 
Полагањето на приватни испити ќе се вр1ии во 

и. февруари и септември во Средното земјоделско 
училиште Битола по учебна програма, која важи за 
редовните ученици од сркните земјоделски учили-
шта. 

Распоред за полагање на испитите по класови 
донесу е управата на училиштето, каде ќе се држат 
Штитите за ^ое го известуе Министерството за земјо 
Келие и шумарство. 

Член 5 
Испитите к'е се држат пред испитна комисија со 

ставена од директор на училиштето. Испитната коми 
сија се состои од 3 члена: претседател, еден член и 
Влез испитуач. 

Контролата над испитот ја врши директорот на 
училиштето. 

Член б 
Кандидатите кои што на испитот пакажат лошо 

Поведение можат да се одстранат од полагање на ис-
питот и да им се земе правото на полагање за една 
ЈЦЃ две години по решението: на испитната ...коми-

Против решението на испитната комисија за од-
стравував од полагање да испитите — односио зема 

на правото за едва иле две години, недоволната 

странка има право на жалба преку ,г на 
училиштето, каде се држат испитите до Министер« 
ство за земјоделие и шумарство во срок од 8 дена 
од примањето на решението. 

Член 7 
За полагање на приватните испити ќе се води 

записник во специал на книга. 
Член з 

Приватниот испит се држи писмено и усмено, а; 
усмениот испит к'е биде теориски и практичен. 

Член 9 
На испитот кандидатите ќе треба да покажат со 

лидно теориско и практично знапие, равно на тоа, 
кое го добиваат во училиштата редовните ученине. 

Член 10 
Ако секој кандидат има некој телесен недоста-

ток може да биде ослободен од полагање на фискул-
тура, а на основа ние на лекарска белешка. Тоа Ке 
треба да се запише во записникот главната книга. 

Член 11 
Писмен испит се полага: по македонски јазик, 

ружи јазик, и математика. Испитот к*е трае по 1 са. 
ат за секој од тие предмети, а се работи под контро-
ла на дежурните членови од комисијата. 

Чл.Ш 12 
Пре-»челниот учител но предметот кој се полага 

писмено предел жуе на испитната комисија по 3 теми 
од кои птто комисијата одбира по една. За матема-
тика се предгидуат 3 групи по 3 задачи и во секоја -
група но една задача од геометрија. По руски јазик 
се пре дви лунг грм групи, за кои предметниот учител 
к'е даде различен текст да се превеле на македонски 
јазик. Кандидатите ќе можат да се служат само со 
речник. 

Член 13 
Писмените задатом 4>еба да бидат од материја« 

лот што се минуе со редовните ученици во соответни« 
от клас. 

Член 14 
Изработен ите задатопи ги прегледу е и дава оден 

ка предметниот иснитуач. Оценката треба да биде 
потврдена и од другите чл. на испитната комисија. 
При спаа писмена \ п 6 т ч каде опен ките на огледни-
те членови не се спаѓаат, дефинитивната, оценка се 
дава од комисијата во полен состав со вишегласно. 

Член 15 
Ако на писмените испити кандидатот покаже 

слаб успех од трите предмета се смета да не го поло 
жил приватниот испит. Со покажан слаб успех до 
два предмета се пушта на угтниот испит, по тога) на 
усти РЃО'«* испит треба да даде сосем добар успех. Во 
секој случај оценките од п а м е т и > ч устните испи-
ти не се прееметуат аритметички, но општо се опенуе 
подготвеноста ИЈ кандидатот од тој предмет. 

Член 10 
Устанот испит ќе се полага од сите предмети 

предвидени за тој клас со поставуење на три праша 
ња. Испитот трае 15-20 минути. Допуштено е поста-
вување и на други дополнителни прашања во врска е® 
в оставе ното прашање, ;чко објаснение На првото, е© 
цел да се даде поправилна оценка на кандидатот. 

Член 17 
П р в и ч н и о т испит ќе се полага по с^те оние 

предмети како е предвидено во у чедниот ј Ш в за 
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средните земјоделски училишта. На практичниот ис 
пит ка нди датите ќе треба да покажат солидна пра-
ктична подготовка, опитност и организаторски дух 
во работата, со нужното теориско објаснував на 
Практично изведената работа. 

Чл. 18 
Практичниот испит к'з се полага со извлечуење 

(ливчиња со по два прашана. На кандидатите к'е 
вм се остави време за извршуење подготовката за 
самата практика 

Член 19. 
Ако кандидатот покаже слаб успех новеле од два 

Предмета, 4х>гај се смета да не го положил испитот. 
Со покажан слаб успех до два предмета се одбива 
до м. септември, или фебруари кога к'е може да по. 
дага поправен испит од петите. 

Член 20. 
Кандидатите ке можат -шо два пати да полага! 

исти клас. При покажан слаб успех и после второто 
полагање, се губи прав' на понатамошно полагање 

Член 21. 
Матурата к'с се полага заздко со редовните уче. 

!ници и тоа по прописите, кои к'е важат за редовни-
це ученици. 

Член 22, 
На кандидатите, кои што го положиле приват-

ниот испит к'е им се издадат свидетелства,, во кои 
што к'е се обележи дека тој кла* приватно го поло-
жиле. Оценките к'е се внесуат и во главната книга.. 

Член 23. 
Свидетелствата к'е се издаваат само на оние у-

депици, кон што 1х> положиле приватниот испит. А-
Ко некој кандидат не го положил иси т о г, а побарал 
Ѕда му се издаде уверение еа полагањето на испитот 
тога] ке му се издаде обично уверение, во кое што 
к'е се одбележи и кога и под чие решење го полагал 
приватниот испит и зошто не го положил. Оние уве-
ренија гп потпишуе само директорот. 

Член 24. 
Член од испитната комисија М О Ж Р да, се жали 

само ако го внесол во записникот своето образложе-
но мнение. 

Против решението на испитната комисија кан-
дидатите можат да поднесат жалба до директорот 
на училиштето во рок од 14 лена ол приемот на ре-

шението. Такви жалби директорот к'е ги испрати 
заедно со нужните сведен ија до Министерството «а 
земјоделие и шумарство за решавање и тоа во срок 
од 14 дена по свршуење на испитот. 

Жалбите додадени од* ле тој еро«, вш« да се 
разгледаат. 

Член и . 
По »а вршу е ње на испитите ио срот од 14 дена 

директорот е должен да достави на Министерството 
за земјоделие и шумарство извештај и резултат од 
полагање со евентуална жалба и забелешки за текот 
на испитите. 

Член 26 
Овој Правилник влегуе во сила со објавуењето 

во »Службен весник на Народна Република Маке-
донија,« 

Бр. 876, 13-1-1948 год Скопје 
Министер 

за земјоделие и шумарство 
К. Симоновски е. р 

Согласен Министер за просвета 
Димче Мире е. р. 

13 , 
Со цел да се овозможи водење на-поточна кон. 

трола за движењето на добитокот на пазарите до« 
несуам следната 

Наредба 
. за изменеле на точка 1 од Наредбата Бр. 1978 

објавена во „Службен весник на Н Р! Македонија** 
Бр. 2 ОД 30-1-1947 ГОД.) 

1. Точка Г од Наредбата бр. 1878/47 год. се из-
менуе и гласи: 

Дотеруење на добитокот (ситен и едер) на па-
з у << познаен само ако се стопа пите снабдели са 
редовпп добиточни пасоши, кои да гласат на. нивно 
име и презиме. 

2. Оваа Наредба вл егу е во сила од денот на обја-
вуењето и во »Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија.« 

Бр. 742, 12. I. 1948 гол. Скопје 
Министер 

за земјоделие и шумарство 
на Народна Република Македонија 

К. Симовски е. р. 

е О Д Р Ж и Н А 
1*ег. бр. Стр. 
8 Указ на Президиумот, на Народното собрание 

за прогласував на Законот за одзивала 
на народните преставници 

7 
9 Република Македонија 

Ја прогласував Законот за државниот 
печат на Народна Република Македо-
нија 11 

ЅГ0 Указ на Президиум«! на Народното собрание 
на Народната Република Македонија за 
прогласуваа Законот за одредував имет-
к а иа населените места, улиците и илош-
•гадите и за нумерирана на куките 11 

Рег. бр. . Стр« 

11 Указ на Президиумот на Народното собрани« 
на Народната Република Македонија за 
прогласував Законот за доброволните 
противопожарни друштва 1Ѕ 

12 Правилник за полагана приватни испити в« 
средните земјодлски училишта, донесев 

од Министерот за земјоделие и шумарс-
тво на НРМ 1* 

13 Наредба за изменетите на тон. 1 од Наредбата 
бр. 1978 на Министерот за земјоделие и 
шумарство на НРМ 18 


