
Смрт на фашизмот —̂  Слобода на народот! 

НА Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат иа адреса: „Службен весник на 
НРМ" - Скопје, и не се враќаат, 

СКОПЈЕ 
Среда, мар(т 1951 год. 

Бр. 10 Год. VII 

Овој број чини 4 дин. Претплата 
за една година изнесува 258 дин, 

Чековна сметка бр. 801.901812 

52 
Врз основа на чл. 11 од ,Уредбава за ветеринарни-

те станица ("Службен весник на НРМ" бр. 16/50) 
донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА П РАБОТАТА НА ВЕТЕРИ-

НАРНИТЕ СТАНИЦИ 
Член 1 

х За извршување на задачите пропишани во чл. 4 
и 7 од Уредбава за ветеринарниве станици околиски-
те^ градските, реонските и меаните народни одбори ќе 
основаат во своите седишта ветеринарни синици. 

Во помалите гр.адови ќе се основаат заеднички ве-
теринарни станици за подрачјето на градот и на околи-
јата. Заедничките ветеринарни станици ги оснивааг 
споразумно околиските и градските народни' одбори. 

Околиските народни одбори можат за подрачја на 
ЈФа или повеќе месни народни^ одбори да осниваат по-
мошни ветеринарни синици, како помошни институции 
на околиските ветеринарни ,станици. ^ 

Член 2 
Ветеринарната станица мора да има ветеринарна 

болница (амбуланта) склад за ветеринарните матери-
јали, поткивачница. 

Во составот на ветеринарните станици влегуваат и 
сите ветеринарни установи на народниот одбор. 

Член 3 
Ако во седиштето на ветеринарната станица нема 

изградена ветеринарна болница или ветеринарна амбу-
ланта, во што пократко време треба да се оспособат по 
добни простории за куративна работа на станицата и 
,за сместување на ветеринарниот материјал. 

Член 4 
Околиските ветеринарни; станици своите задачи ги 

извршуваат непосредно или преку помошните ветери-
нарни станици. 

Околиските ветеринарни станици вршат стручен 
надзор над работата на месните и задружните ветери-
нарни станици и ветеринарните станици на локалните 
државни стопанска. 

Член 5 
На чело на ветеринарната станица се наоѓа упра-

вител. Управителот раководи со сите рабати на стани-
цата и е одговорен за нејзиното работење. 

Управителот на околиската, градската, реонската 
односно помошната ветеринарна станица мора да биде 
стручњак со звање ветеринар или повисоко од него, а 
^управителот на месната ветеринарна станица може 
да биде ведрина р. постар ветеринарен помошник, вете-
ринарен помошник, ветеринарен болничар, ш^о зависи 
од важноста на сточарскиот реон во кој што ветеринар 
иата станица е основана. , 

Ветеринарната станица има потребен број стручен 
и помошен персонал. 

Член 6 ^ 
Должностите на управителот на ветеринарната 

с ганица се: " 
а) да подготвува предлог на оперативниот план за 

ветеринарната служба од подрачјето на ве.теринарната 
станица; 

б) да подготвува предлог на предсметката на при-
ходите и расходите на ветеринарната станица; 

в) да подготвува предлог на планот за потреби од 
ветеринарен материјал; . ' 

г) да подготвува'предлог на планот за издигање 
на помошни ветеринарни кадрови, и за вршење на вете-
ринарна пропаганда; 

д) да ги распоредува поедините задачи врз персо-
налот на станицава И' да се грижи истите да бидат на-
времено и правилно извршени; 

ѓ) да ја ускладува работата во подредените ве-
теринарни станици и во установите на ветеринарните 
станици; 

е) да се грижи за уредното одржување на вете- ѕ 
ринарните болници и' амбуланти и другиве установи 
што спаѓаат во состав на станицата. 

Член 7 
Стручните напатствија на околиската ветеринарна! 

станица се задолжителни за месните ветеринарни ста-
ници. 

Меснине ветеринарни станици во кои што работаат 
стручни лица со звање ветеринар или/ повисоко од него; 
можат покрај работите од член 7 од Уредбата, за вете-
ринарните станици да вршат и работи од член 4 -на ис-
тата Уредба. 

Член 8 
Редогвшто работно време во ветеринарните ста-

ници е исто како и во другите установи на народниот 
одбор. ( 

Службата во ветеринарната станица треба така да̂  
се уреди што во хитни случаи на болниот добиток да 
му се укаже помош што побргу. 

Член 9 
Извршниот одбор на околискиот (градскиот, ре-

онскиот, месниот) народен одбор по предлог од упра 
вителот на ветеринарната станица го одредува времето" 
за куративна работа во ветеринарната болница (амбу-
ланта) кое што може да биде покусо од редовното 
работно време. 

За тоа време болницата (амб-улантата) треба да; 
има ветеринарен стручњак. 

Работното време во болницата (амбулантата) тре 
ба да биде видливо означено во самата болница (ам-
буланта) и објавено преку месш.т- народни одбори. 
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Член 10 
Одењето на ветеринарните стручњаци на терен за 

поединечно лекување на добиток врн од болница1^ 1ам 
булантата) треба да се ограничи на тешки и дат^л слу 
чаи, односно на Случаи коѓа што болното испитно не 
^мее или не може да се дотера или донесе во болница 
та (амбулантата). 

Ветеринарнава станица треба да има сопствено пре 
, возно средство за да може да укажува хитна помош на 

болниот добиток. 

Член 11 
За укажување ,услуги надвор од ветеринарната бол 

ница (амбуланта) персоналот има право на накнада на 
трошковните по прописите за накнада на патните трош-
кови. I 

Патните расходи за укажаните услуги по барање на 
сопственикон ,на добитокот ги сноси самиот сопственик, 
а другите расходи ги ,сноси ветеринарната станица. 

Член 
Ветеринарниве станици согласно со п о с т о е л е про-

писи наплатуваат накнада за извршените услуги. 
1) За заштитно пелцување на добиток. 
2) За преглед, лекување и други интервенции кај 

добитокот во ва^ришрната станица или надвор од 
неа, во редовно работно време. , 

3) За поарчени лекови, биолошки средства и дру 
ги материјали. 

4) За преглед на добиток за колење и за преглед 
на месо, во колку овие работи ^е извршуваат во ре-
довно работно време. ( 

5) За употреба превозите средства на ветеринар-
н а станици, ако превозник средства се користат по 
барање на сопственикот ,ца животното. 

6) За потковување на добиток. 
Член 13 

На странките за наплатен^е суми! за извршените 
услуги во редовно работно време ветеринарната стани-
ца им издава признаница. 

Член 14 

Секоја ветеринарна станица има своја посебна 
претсметка на приходи и ракходи, која влегува во бу-
џетот -на народниот одбор што ја оснивал станицата. 

Член 15 
За евиденција на с т р у и н е работа, ,ветеринарните 

Станици водат, посебни книги, кои што ќе ги пропише 
Министерството за земјоделие и шумарство. 

Член 16 
Поблиски напатствија за извршување на овој пѕра 

вил ник ќе издава Министерот за земјоделие к шумар-
ство. 

Член 17 
Овој Правилник влегува во сила од денот на објаву-

вањето му во "Службен весник на Народна Република ( 
Македонија". 

Бр. 2581, 24-11-1951 год. Скопје 
Министер -

за! земјоделие и шуиарс^во на НРМ, 
А. Каневче, ср. 

53 
Ррз основа на ст. 3 чл. 13 од Уредбата за елемен-

тите на продавнагга цена, на угостителска услуги во у-
гоаћи^скигге дуќани на државните угостителски прет-
пријатија, в 0 продавната цена на угостителските ус 
луга ја замесуваат добивкава и данокот ("Службен 
лист на ФНРЈ44 бр, 39/50), по предлог, од Претседате-
лот на Комитетот за туризам и уг(кт^гелство на Влада 
та на Народна Република Македонија; донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ЗА ВИСИ-
НАТА НА ДОИРИНОСОТ НА ФОНДОТ НА РАКОВОД 
СТВОТО И ФОНДОТ ЗА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ 
ОД ОСТВАРЕНАТА ПАЗАРИШНА ДОБИВКА НА ДР 
ЖАЛНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОД 
СТОПАНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКАНЦИТЕ И 

ЛОКАЛНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Државните угостителски претпријатија ш)% се по,?! 

стопанска управа на републиканците и локалните ор-
гани имаат право на допринос на фондот на раковод-
ството и на фондот за слободно располагање од вкупно 
остварениов износ на пазаришната добивка. 

Член 2 
Доцриносот на фондов на раководството и на фон-

дот за слободно располагање ќе се пресмета по пропи -
сите од овој прав)илник според ^остварениот план на 
промет на угостителските услуги што е изразен во па-
рични показатели и со остварениот износ на пазариш-
ната добивка во пресметковниот период. -

Член 3 
Пресметувањето д о п р и н о с на фондот на ра-

ковбдсГвото и на фондот з а слободно располагање на 
остварената пазаришна добивка чсе врши при месечнат.а 
пресметка т. е. до 10 -пот во Месецот за минатиот 
месец. , 

Член 4 
Висината на доприносот на фондот ш развед-

еното и на фондот за слободно располагање зависи 0 д 
остварениот процеп1" на определениот (планираниот), 
промет на угостителските услуги од предвидениот ме-
сец, што е изразен во парични, показатели како и од 
остварениот1 износ на! пазаришната добивка. 

Ако определениот (планираниот), месечен паричен 
промет на угостителски услуги од државново угости-
телско претпријатие 1ћто е под стопанска управа на 
републиканските и локални органи наполно (100%) ос-
тварен, процентот на доприносот на фондот на рако-
в о д с т в а и на фондот за слободно располагање, изне-
сува и 'Иоа: 
Остварена пазаришна добивка 

Процент на доприносот на 
фондов на раководеното и 

фондов зЋ слободно располагање 
до 1.000.000. - 5% 
од 1.000.000. ^ 4,5% 
преку 5.000.000. — 4% 

Ако определениот (планираниот) месечен паричен: 
промет? на угостителските услуги од државното угоспе 
телекс претпријатие што е под стопанска управана ре 
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Здубликанските и локалните органи надминат од 
гиогфрлен износов на допрааосог на фондот на 
^гко и нафоваот. за слобода располагање (што е ј 

тој Член) се наголемува односно се 
кав нродент за колку што, месечниот 

л а угостителски1^ услуги е надминат односно : 

Член 5 
Износот на доприносот на фондот на 

^то и на фондот за слободно распон 
аниол1 член се распоредува и тоа: 

40% (че^ириесе!' од сто) на фондот ш р^0вод-
испво, а 

60% (шеесет од сто) да фондот за слободно раб 
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^ на Народното собрание на НРМ по 
внување со изворниот текст установи 

во текстот на Законот за државнине архиви, абја-
во "Службен весник на НРМ" бр. \ од 12. I. 1951 

од 

Ф 
Член 6 

Оној 
во "Службен 
1", а̂  ќе се 

Ш обја 

од 1 

Претседател 
г. р. 

угостителство 

НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ АРХИВИ 
Во чл. 2 ст. 2 ред 1 место зборот "на" треба да 

Во ча. 12 ред 1 мес^о "На" (треба да стои "Од"; 
во' ред 2 мбс-о " истриско-архивским треба да стои 
писТорцАо-архивскиот"; и во ред 3 место "да им' биде" 
треба да стои "да биде". 

4 Во уш. 17 т. 4 ред 3 место зборот "кој" треба да 
стои "што". . 

Во чл. 17 т. 5 ред 3 после зборон "архива" се ис 
пуштени и Треба да се додадат зборовите: "односно без 
п р е о д н о од!с1брение изнесе таков материјал надвор од 
територијата на Народна Република Македонија (чл. 13 
Л 2); 

Во чл. 20 ред 1 збор^ви!^ "денот на" се бришат. 
Бр. 214 од Президиумот на Народното собрание 

на НРМ', 20 февруари 1951 година. 
) ^ ' . ' ' ' 

Президиумот ..на Народното собрание на НРМ по 

д Ш в о текстот наУЗаконот за шшумување, објавен во 
"Службен весник; на НРМ" бр. 1 од 12. I. 1951 
се покрале долу споменат-ите грешки и ја 
следната ' 

НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШУМУВАЊЕ 
Во чл. 1. ред 4 место "наголеми" треба да стон 

\ 
кул 

-от народен одбор Скопје 
Ј двата на друштвото за 

рабови цџ Градски 
ш пешавање по поп 

на т т ГЛцб "Раде 
болдтош џ' 

1, ви" е предвидени во чл. 14, 15 и 16 од Џ Ш Ш Ц УДРУже 
дајана, соборите и другите јавни скупови неполни, го 

работата и постоење^ на Друш-
ши - Галаб "Раде Дивјак" со се-

диште во град Скопје, а со право на дејност на подрач-
ј е т о да град Скопје. 

Таксата по тарифа бр! 1 и 7 од 

Решено во Поверенството за виј 
.. Градскиот народен одбор Скопје на 17-Х-19Ѕ0 год. 
Ш У - бр. 11349/50 

И-З^ЗЅ 

и култури^. Во ИСТИОТ 41 
" сет боите зборот "на1' 

ред место зборовите: 

Во чл. 3 т.. 1, ред 7 
тура" треба да стои " 
т. 2 после зборот "по. 

Во чл. 6 ст. 5 
"за шумарство" треба да 

Во чл. 9 последниот ред меб^о зборов "На" треба 
да сЗДи зборот "за". 

Во чл. 19, ред 1 место зборот "Во" треба да стои 

чл. 20 на две места, место "заштитни" треба де 

Во чл. 23, ред 1 зборот "Накнада" се членува. 
Бр. 215 од Президиумот на Народното собрание 

на НРМ, 20 февруари 1951 

на Народното собрани^ на НРМ по 
со 

во текстот на 
објавен во "Службен 

12. 1. 1951-година, се 

;а се носи зар и 
на НРМ" бр. 1 од 

- ИС.ПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ НОСИ ЗАР И 

ФЕРЕЏЕ 

НРМ, од 

Во чл. 4 ред 1 место " 
г т г 1 Ј Г Р ) л . п г 1 Л П 

Бр. 216 од Президиумот ма Народното 
: од 20 февруари 1951 г 
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НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАНАЕТЧИСТВОТО 

Во чл. 1 ред 6 место "врзани" треба да стои "свр 
л п 

Во чл. 8 ред 4 место "доколу" треба да стои "до 

често "ученик" треб% да с ѓон 

Под "Дел втори" насловот треба о г л а с и : , "ПО-
СЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ПОЕДИНИТЕ ВРСТИ РАДЊИ И 
РАБОТИЛНИЦИ". 

Во чл. 76 ред 1 место зборот "Св" треба да стои 
зот "Со". 
Во чл. 95 точка е, зборот "престанок" треба да се 

Во насловот над чл. 109 место "Органи" треба да 
стои "ОРГАНИЗАЦИИ". 

Во чл. 112 Ст. 3 ред 2 место "никој" треба да 
стои "некои" 

Во чл. 132 ст. 2 ред 2 после зборовите "дозволава 
се" испуштен-и се и треба да се додадат зборовите ут 

стои 
Во чл. 135 ред 12 место " 

Во чл. 146 ст. 3 ред 3 на 4 место 
треба да стои "надзорниот". 

Во чл. 148 т. 5 ред 1 место "обавување" треба да 
с-ои "одобрување",. 

Во чл. 149 точ. б, ред 1 мЅсто "радњи" треба да 
спои "задруги". 

Во чл.. 153 сг. 2 ред 3 место "одредуваат -реба 

: Ј о зборот "од" 2)' Во чл. 7, ред.-И, на 
да стои: "до". 

4) Во чл. 7, ред 19, на место зборог "исто" треба 
да с ЈОН "иста". -

^5) Во чл.^7, ред 28, на мес1о зборот "мажеви"" 

6) Во чл. 7, ред 33 после зборот . "блузата", а. 
пред з-борот "егализир" треба да се додаде зборот "со".. 

К Нр. 24846/50 од 16 февруари 1951 

НРМ. 

1) На стр. 58, точ, I, ред 29, на место "Браќа'Ја-
сен" треба да стои: "Браќа Јаневи". 

2) На стр, 58,'точ. I, ред 49, 'на место "Јасен" 
стои: "Јансен", а на место "Франко" треба да. 

3) На стр. 59 тон/ I, ред 28, на 
а да стои: "Кригхоф". 
4) Нд стр! 59, т ф . I, ред 49,,на место "Н" 

5) На стр. 59, вгори столбецЈ точ. I, ред 4, на ме-
сто "Музерлаји" треба да стои "Музерлајн". 

К. Бр. 248^7/50 од 16 февруари 1951 година.. 
Од Министерството на внатрешните работи ' на 

НРМ. 


