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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1958 ГОДИНА 

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон, за основите на општественото и по литичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Општествениот план 
на Народна Република Македонија за 1958 година 
што го усвои Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 27 и 28 декември 1957 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 27 и 28 декември 1957 година. 

У бр. 27 
28 декември 1957 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1958 ГОДИНА 

ДЕЛ ПРВИ 

ГЛАВА I 

I. 
ОПШТ ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА 

СТОПАНСТВОТО ВО 1957 ГОДИНА 

1. Во текот на 1957 година движењето на ма 
тери јадното производство се одвиваше во зголемен 
обем. Се оценува дека вкупниот општествен бруто 
производ во 1957 година ќе биде поголем за 12,2%? 
спрема 1956 година. Зголемување на општествениот 
бруто производ изнесува: во индустријата 6,0%? во 
земјоделството 19,9%^), во сообраќајот 12,3%? и во 
градежништвото 7,2%?. 

Врз основа на вакви движења во стопанството се 
цени дека ќе се зголеми националниот доход за 
11,6%. 

Остварениот ниво на производството овозможи 
да се зголеми запосленоста. Се цени дека просечно 

Јѓ) По еднакви цени од 1956 година порастот из-
несува 31%. 

запосленоста во 1957 година ќе биде поголема за 
5,5% во однос на просечната запосленост во 1956 год. 

Продуктивноста на трудот се цени дека е зго-
лемена за 12,3%?. 

П. 
Движењето на производството покажува: 
1. Физичкиот обем на индустриското производ-

ство во 1957 година во споредба со 1956 година се 
оценува дека ќе се зголеми за 16%. Во сите гранки 
на индустријата е остварен пораст, освен во туту-
новата индустрија и производството на јаглен. 

Без тутуновата индустрија вкупно индустриско-
то производство е покачено во споредба со 1956 го-
дина со 32%. Поголем пораст на производството бе-
лежат и производството на електрична енергија 
56%, индустријата на неметали 49%, текстилната ин-
дустрија 54%?, металната индустрија 30%?, прехран-
бената индустрија 28% и електроиндустријата 114% 

Врз порастот на индустриското производство 
поволно се одрази пуштањето во погон на нови 
капацитети, подоброто користење на постојните ка-
пацитети, во основа подобрата и поредовната снаб-
деност со репродукциони материјали, поредовниот 
и поголемиот пласман на производите и постепеното 
совладување на технолошките процеси во новите 
индустриски објекти. 

Индустриското производство се очекуваше да 
биде поголемо отколку што се оценува дека ќе се 
оствари. 

Помалиот принос на тутун поради временските 
прилики во 1956 година осетно се одрази врз про-
изводството на тутуновата индустрија и врз вкуп-
ниот очекуван пораст на производството во инду-
стријата. 

Врз ваквото движење посебно се одрази по-
доцното отпочнување со производство на новите 
индустриски објекти, кои беа предвидени да се ак-
тивираат во 1957 година. Посебно се одрази и не-
достигот на електрична енергија, кој доведе до сма-
лување на производството и во другите гранки на 
индустријата. Покрај тоа нередовната снабденост со 
некои суровини и материјали, особено од увоз, не-
поволно се одрази врз производството. 

2. Земјоделското производство во 1957 година 
се оценува дека ќе биде 'повисоко за 19.9% од ос-
твареното производство во 1956 година. Индексот на 
движењето на одделните гранки е: поледелство 
128.0, овоЈЅптарство 71,6, лозарство 97.0, сточарство 
123,0 преработка 109,0, споредни дејности 99.0. 

Постигнатиот најголем пораст на поледелско^ 
производство резултира од повисоките постигна-
ти приноси по единица површина ц проширувањето 
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на оеидбената површина во однос на претходната 
година. Осетно зголемување на производството во 
однос на 1956 година има кај житните култури, ту-
тунот, памукот, градинарските култури и производ-
ството на нивските фуражни култури. Знатнр зго-
лемување на сеидбената површина е постигнато кај 
житните култури, тутунот и градинарските култури, 
Временските прилики, меѓутоа, неповолно се одра-
зија врз производството на овошје и грозје, кое е 
пониско спрема 1956 година и покрај тоа што број-
но родните овошни стебла, односно површините под 
родни лозја се поголеми, 

Поволните временски прилики и преземаните 
мерки за унапредување на производството поволно 
се одразија врз поледелско!^ и сточарското произ-
водство. 

Примената на агротехнички и зоотехнички мер-
ки во 1957 година беше пошироко застапена откол-
ку во 1956 година. Употребата на квалитетно семе 
е поголема за околу 1200 тона. Извршена е мери-
низација на 456.000 овци спрема 155.450 овци во 
1956 година. Се оценува дека ќе се изврши веш-
тачко осеменување на околу 6,800 грла крави спре-
ма 3.298 грла во 1956 година. Применети се низа 
други мерки, како што се: изведување на масовни 
демонстративни огледи со квалитетно семе и кал-
цификација, заштита на растенијата и добитокот 
од болести и штетници, лиценцирање и уматичу-
вање на добитокот, микрореоиира:ње на лозарството 
'4 овоштарството, производството на лозни калеми 
и овошни садници, производство на ран расад и др. 

Во спроведувањето на овие мерки активноста 
на земјоделските задруги беше знатно зголемена и 
применувани се разни форми на корпорирање со 
индивидуалните производители. 

Остварувањето на агротехничките и зоотех-
ничките мерки беше потпомогнато и од земјодел-
ската служба. 

За одбележување е активноста на општестве-
ните организации во реализацијата на одделните 
акции во унапредувањето на земјоделството. 

3. Другите стопански дејности ја зголемиле 
својата активност врз база на поголемото произ-
водство и зголемените лични примања на населе-
нието. 

В резултат на тоа имаме зголемување на тран-
спортот на стоките за 12,5%. Превозот на патни-
ците е поголем за 12,5%. Транспортните капаците-
ти имале можност подобро да ги задоволат зголе-
мените потреби за услуги. 

Повисоките инвестиции во 1957 година и поре-
довното финансирање овозможија да се постигне 
поголем обем на градежните работи. 

Поголем обем на стопанската активност има и 
во другите области: трговијата 11,6% угостител-
ството 16,4% и занаетчиството 8,8%. 

Ш. 
1. Инвестиционите бруто вложувања во 1957 го-

дина се оценуваат дека ќе бидат поголеми за 13% 
во однос на 1956 година, односно за околу 3.000 
милиони динари. 

За ваквото извршување придонесоа пренесени-
те средства од 1956 година, што во знатна мера ус-
пори извршувањето на инвестициите, уште во по-

четокот на годината, да сб одвива нормално и рам-
номерно, продолжувањето на работите1 на започ-
натите објекти, подоброто користење на средствата 
од фондовите и амортизацијата, како и нешто по-
долгата градежна сезона. 

2. Со извршувањето на инвестициите се пока-
жува остварување на претпоставките на планот во 
поглед на измената во структурата на инвестицио-
ните вложувања. Учеството на стопанските инве-
стиции во вкупните се смалува од 85% во 1956 го-
дина на 79% во 1957 година. Инвестиционите вло-
жувања во изградба на објекти од општествениот 
стандард го зголемуваат своето учество од 15% на 
21% во 1957 година. Ова зголемување на нивното 
учество над предвидувањата со планот за 1957 го-
дина е резултат на поголемиот трнлив на средства-
та во фондовите за станбена изградба, како и зго-
лемените средства за инвестиции од, други извори, 
Изменетата структура во стопанските инвестиции 
се гледа во зголемувањето на учеството на инве-
стициите во земјоделството и сообраќајот. 

Измената на, структурата на бруто' инвестиции-
те по стопански области се гледа од следната та-
бела : 

По цени од 1956 год. 
Во милиони динари 

1956 1957 

Износ Струк. Износ Струк. 

Вкупно: 22.483 100 25.408 100 
Стопански инвес. 19.006 85 20.022 79 
1. Индус. и руд. 11.785 53 10.276 40 
2. Земјоделство 4.023 18 5.017 20 
3. Шумарство 550 2 490 2 
4. Градежништво 464 2 643 3 
5. Сообраќај 1.363 о 2.566 10 
6. Тргов. и угос. 646 3 840 3 
7. Занаетчиство 175 1 190 1 
нестопан. инвее. 3.477 15 5.386 21 

3. Движењето на инвестициите по извори на 
средствата се карактеризира со зголемување на 
републичките средства и средствата на локалните 
органи и стопанските организации. 

Инвестициите вложени од средствата на Ре-
публиката се поголеми за околу 1,6 милијарди ди-
нари или за 25% повеќе одошто во 1956 година. 

Инвестиционите вложувања од локалните фон-
дови се! поголеми за околу 2 милијарди динари или 
47%, а од средствата на претпријатијата околу 700 
милиони динари или за 13%. Зголемувањето на ин-
вестициите потекнува од поголемиот прилив на 
средствата во фондовите на овие органи и органи-
зации. 

IV. 
1. Средувањето на односите на пазарот во те-

кот на 1957 година продолжува да се остварува. 
Постојаниот пораст на индустриското производство, 
,добриот род постигнат во земјоделството оваа го-
дина и зголемениот увоз на стоки од широка по-
трошувачка придонесоа да се зголемат стоковните 
фондови. Тоа овозможи да се воспостави поголема 
ускладеност со куповните фондови, кои се разви-
ваа порамномерно, 
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2. Поволните движења во општиот развиток на 
стопанството, со коишто се овозможи и зголему-
вање на залихите на стоки во производството и во 
трговијата, како и порамноадерниот развиток на 
куповните фондови, создаваа можност и движењето 
на цените во 1957 година да биде постабилно от-
колку во поранешните години. 

Движењето на цените на мало во НРМ: 

0 1956 ф 1-Х-1957 

Општ индекс 
Индустриско производство 
Селскостопанско производ. 
Услуги 

ф 1955 ф 1-Х-1956 
108,3 102,6 
100,0 л 99,6 
114,9 101,0 
107,5 106,6 

Општиот индекс на цени во НРМ во 1956 го-
дина бележи пораст од 8,3%, додека за десетте ме-
сеци на 1957 година во однос на истото време од 
минатата година порастот изнесува 2,6%. 

Цените на индустриските стоки забележуваат 
стабилизирање. 

Во цените на земјоделските производи порастот 
во 1956 година изнесува' 14,9%'. Меѓутоа, во десетте 
месеци на 1957 година групниот индекс на цените 
бележи пораст ап^о од 1% во однос на истото рреме 
од минатата година. 

Исклучок од ваквите движења се забележува 
само во цените на услугите каде што динамиката 
на порастот е се уште висока. 

3. Надворешниот стоковен промет во 1957 годи-
на се одвива под услови на зголемени стоковни 
фондови во земјата цого л ема либерализација во 
внатрешниот пазар во однос на увозот на сто,ки 
за лична потрошувачка и преземање мерки во из-
возот на прехранбените производи за средување на 
односите во внатрешниот пазар. 

Според остварувањето на извозот за 10 месеци, 
оваа година се предвидува дека планираниот извоз 
во целина не ќе може да се оствари поради пот-
фрлувањето во извозот на тутун. Гледано по ос-
новните групи производи, извозот во 1957 година 
се оценува дека ќе се оствари: во индустриските 
стоки за 141%, тутунот 75%? и земјоделските про-
изводи 120%? или вкупно со 93% во однос на оства-
реното од 1956 година.1 

Извозот на индустриски производи (без туту-
новата индустрија) во однос на 1956 година е по-
качен за 25%?. 

ДЕЛ ВТОРИ 

НАСОКИ ЗА РАЗВИТОК 
НА СТОПАНСТВОТО ВО 1958 ГОДИНА 

ГЛАВА П 

основни ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА СТОПАНСКИОТ 
РАЗВИТОК ВО 1958 ГОДИНА 

Основните задачи на Општествениот план за 
х958 година) се базираат врз постигнатите резултати 
од развитокот на стопанството во 1957 година, еко-
номско-политичките цели утврдени во Општестве-
ниот план за стопанскиот развиток на ДР Македо-

нија за 1957—1961 година, како и претпоставките за 
развитокот на стопанството на ФНРЈ во 1958 год. 

Врз база на ова, во развитокот на стопанството 
во 1958 година се истакнуваат следните основни 
карактеристики : 

1. Понатамошно забрзување на порастот на оп-
штествениот бруто производ и национален доход. 
Понатамошното зголемување на користењето на 
постојните ,капацитети, врз база на предвидените 
подобри услови за производство, усвојувањето на 
технолошките процеси и активирањето на некои од 
новоизградените капацитети треба да го осигураат 
предвидениот пораст на материјалното производ-
ство. 

Продолжувањето и проширувањето на мерките 
\ 

за унапредување на земјоделството, исто така, ќе 
придонесат за остварување на предвидениот пораст 
на општествениот производ и националниот доход. 

2. Предвидените подобрувања на условите за 
производство, како и извршените промени во сто-
панскиот систем, посебно во' начинот на, расподелба-
та на приходите на стопанските организации, ќе 
о,возможат да се постигне зголемување на продук-
тивноста на трудот, што е важен услов за оства-
рувањето на предвиденото производство и зголему-
вањето на животниот стандард на населението. 

3. Инвестиционата дејност во 1958 година се ка-
рактеризира со привршувањето на работите на по-
голем број објекти изградувани во изминатите го-
дини. Посебна карактеристика на инвестиционата 
политика во 1958 година е приготвувањето1 и от-
почнувањето со изградба на нови објекти во об-
ласта на индустријата, земјоделството и сообраќа-
јот, предвидени со Општествениот план за стопан-
скиот развиток за 1957—1961 година. 

Успешното и навременото завршување на под-
готвителните работи е еден од најважните услови 
за проширување на фронтот на инвестиционата из-
градба во 1958 година и нормално одвивање на ин-
вестиционата изградба предвидена со Општестве-
ниот план за стопанскиот развиток на Народна Ре-
публика Македонија за 1957—1961 година. 

4. Висината на расходите за општествените по-
треби се задржува на нивото од 1957 година заради 
потребата обемот на расходите и динамиката на 
порастот да се ускладат со стопанските можности 
на земјата. Тоа упатува на максимално штедење, 
како во постојните установи така исто и при отво-
рањето на тувџ такви. 

5. Во 1958 година ќе се продолжи со примену-
вањето на мерките за регулирање на движењето 
на инвестиционите и другите расходи на фондовите 
за да се постави нивното функционирање врз база 
на веќе создадените средства. 

6. Во 1958 година за забрзување на стопанскиот 
развиток на Охридска и Кумановска околија се 
предвидуваат инвестициони средства за наменско 
финансирање на објекти предвидени во Опште-
ствениот план за стопанскиот развиток на Народна 
Република Македонија за 1957—1961 година, 
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ГЛАВА III 

ОПШТЕСТВЕН ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛЕН 
ДОХОД 

I. Производство 

1. Врз база на достигнатиот ниво на производ-
ството во 1957 година и создадените материјални 
услови, како и набележените економско-политички 
задачи за понатамошен развиток, во 1958 година 
предвидено е да се постигне следниот пораст на 
општествениот бруто производ и национален доход. 

Во милијарди динари 

1957 1958 1958/57 1957/56 
1. Општествен бруто 

производ^) 173.971 191.226 109,9 112,2 
2. Национален доход 88.563 94.154 106,3 111,6 

Порастот на општествениот бруто производ се 
движи изнад предвидениот просечен пораст со пет-
годишниот план, кој изнесува 9,5%?. Остварениот 
пораст на општествениот бруто производ во 1957 за-
едно со предвидениот пораст во 1958 година прет-
ставува 38,9% од предвидениот пораст на опште-
ствениот бруто производ до 1961 година, а на на-
ционалниот доход 33,7%. 

2. Националниот доход расте побрзо од насе-
лението и порастот на 1 жител ќе изнесува око-
лу 3,5%. 

3. Порастот на општествениот бруто производ 
по одделни стопански дејности е како што следува: 

Базични индекси 

1957 1958 1958/57 1957/56 
Вкупно: 173.971 191.226 109,9 112,2 

Индустрија 60.551 79.041 130,5 106,0 
Земјоделство 68.555 62.925 91,8 119,9 
Шумарство 793 860 108,4. 133,7 
Градежништво 13.300' 15.500 116,5 107,2 
Сообраќај 9.478 10.526 111,1 112,3 
Трговија 9.687 10.141 104,7 111,6 
Угостителство 886 989 111,6 116,4 
Занаетчиство 10.721 11.244 104,9 108,8 

Движењето на производството во 1958 година 
по одделни стопански области е во склад со основ-
ните поставки на Општествениот план за развито-
кот на стопанството ^957/61 година. 

ГЛАВА IV 

И Н В Е С Т И Ц И И 

1. Во согласност со насоките на Сојузниот оп-
штествен план за стопанскиот развиток во пери-
одот 1957/61 година за забрзување на стопанскиот 
и општествениот развиток на Народна Република 
Македонија во Сојузниот општествен план за 1958 
година се предвидува зголемување на инвестици-
оните вложувања. Основната намена на инвести-
ционите вложувања е: 

Ч8) рез д,анокот на промет на извезениот тутун. 

довршување на започнатите објекти и рекон-
струкции; 

припрема и започнување на работите за из-
градба на нови објекти, предвидени со основните 
претпоставки на Општествениот план за развитокот 
на стопанството во 1957/1961 година. 

Во согласност со овие основни поставки треба 
одделно внимание да му се посвети на подАртвува-

' њето на работите за изведување на мелиорации^ 
и започнување на новите индустриски објекти. 

2. Вкупните бруто инвестициони вложувања во 
1-958 година се цени дека ќе изнесуваат околу 
31 милијарди динари, или за околу 22,0%-повеќе 
во однос на проценетите за 1957 година. Инвести-
ционите нето вложувања се цени дека ќе изнесу-
ваат околу 28 милијарди динари или околу 24,0% 
повеќе отколку проценетите во 1957 година. 

3. Во рамките на предвидените нето инвести-
ции, нестопанските учествуваат со 16,2%, а стопан-
ските со 83,8%. 

Нестопанските инвестиции вложени во 1957 го-
дина заедно со предвидените во 1958 година изне-
суваат околу 32,0% од предвидените нестопански 
инвестиции за периодот 1957—1961 година. 

4. Стопанските бруто инвестиции во 1958 година 
се цени дека ќе изнесуваат околу 26,4 милиарди 
динари, односно за 6 милијарди повеќе отколку во 
1957 год,ина. Нето инвестициите се цени дека ќе 
изнесуваат околу 23,2 милиарди динари или за 6,2 
милиарди повеќе. 

Стопанските нето инвестиции вложени во 1957 
година заедно со предвидените во 1958 година прет-
ставуваат 33,4% од предвидените инвестиции за 
периодот 1957—1961 година. 

5. Во согласност со набележената инвестициона 
политика во Општествениот план за стопанскиот 
развиток за 1957—1961, во 1958 година се предви-
дува следната структура и динамика ^ на стопан-
ските бруто инвестиции по области. 

1957 1958 

Износ Струк- Износ Струк- 1958 
тура тура 1957 

Вкупно: 20.022 100 26.350 100 131 
Индустрија 10.276 51,2 12.725 48,3 124 
Земјоделство 5.0-17 25,0 6.630 25.2 132 
Шумарство 490 2,4 415 1,6 85 
Градежништво 643 3,3 740 2,8 115 
Сообраќај 2.566 12,9 4.140 15,7 161 
Трговија и уго-

стителство 840 4,2 1.370 5,2 163 
Занаетчиство 190 1,0 330 1,2 174 

Инвестиционите вложувања по стопански об-
л аети покажуваат посилна динамика на порастот 
во земјоделството и сообраќајот. 

6. За реализација на претпоставките на Сојуз-
ниот општествен план за стопанскиот развиток на 
ФНРЈ од 1957 до 1961 година за забрзување на сто-
панскиот развиток на Народна Република Македо-
нија во Сојузниот општествен план за 1958 година 
се предвидуваат 14,1 милијарди динари наменски 
инвестиции. Намената на овие средства по стопан-
ски области е следната; 
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Во милиони динари 
1958 година Структура 

Вкупно: 14.100 100 
Индустрија 9.700 68,8 
Земјоделство 2.000 14,2 
Шумарство 300 2 Д 
Сообраќај 1.800 12,8 
Трговија и угост. 300 2,1 

ГЛАВА V 

Б У Џ Е Т 

1. Буџетските расходи за 1958 година се пред-
видува дека ќе изнесуваат: 

Во милиони динари 

1957 1958 1958/57 
Буџетски расходи 12.866 13.876 107,8 

2. Вкупните буџетски расходи се зголемуваат 
за 1.010 милиони или 7,8%?, што во основа се должи 
на покачувањето на личните расходи за порастот 
на нето примањата, воведувањето на придонес за 
буџетот од личниот доход и ^зголемувањето до-
тацијата на шумските стопанства. 

ГЛАВА VI 

ПАЗАР И ЦЕНИ 

1. Предвидениот развиток на стопанството и 
пропорциите во расподелбата на расположивите 
средства овозможуваат во 1958 година да се про-
должи со, понатамошно средување на односите на 
пазарот и стабилизација на цените. 

За стабилизирање на цените на земјоделските 
производи во голема мера ќе придонесат мерките 
за зголемување на земјоделското производство, 
како и за подобрување организацијата на нивното 
зафаќање и дотур од трговската мрежа и сообра-
ќајот. Треба да се смета на сезонски движења на 
цените. 

За обезбедување стабилноста на пазарот, од по-
себно значење е и општествената резерва, пред-
видена со Сојузниот општествен план за 1958 год. 

2. За одржување стабилноста на пазарот по-
волно ќе влијаат предвидените мерки за поскла-
ден пораст на нестопанските расходи, како и мер-
ките за регулирање на трошењето на инвестицио-
ните ' средства. 

ГЛАВА VII 

ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ 

1. Врз база на зголемената активност во сто-
панството, се предвидува во 1958 година да се за-
послат нови околу 9.000 работници и службеници 
во социјалистичкиот сектор на стопанството. 

Продуктивноста на трудот во социјалистичкиот 
сектор на стопанството мерени преку општествз-
ниот бруто производот на едно лице во работен од-
нос се зголемува за 12,3. 

2. Најголем пораст на запосленоста се очекува 
во индустријата. Се цени дека ќе се примат на ра-
бота нови 4,200 работници и службеници. При по-

ложба физичкиот обем на производството да расте 
за 20% а персоналот на работа бројно за 11,6%?, 
продуктивноста на трудот во оваа област расте 
за 7,0%. 

ДЕЛ ТРЕТИ 

РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ 
ГЛАВА VIII 

И Н Д У С Т Р И Ј А 

1. Индустриското производство се предвидува 
дека и понатаму ќе расте со нешто поголема дина-
мика одошто во 1957 година. 

Развитокот на индустриското производство во 
основата базира врз поголемото производство на 
новите индустриски објекти, кои веќе имаат здо-
биено извесно искуство во усвојувањето на техно-
лошкиот процес на работа, подобрата обезбеденост 
со суровини, нарочно во производството на тутун, 
понатамошниот пораст на потрошувачката, рекон-
струкциите и зголемувањето продуктивноста на 
трудот. 

2. Врз предните претпоставки и досега постиг-
натите резултати, физичкиот обем^) на производ-
ството во 1958 година се предвидува дека ќе биде 
поголем за 20%? во однос на 1957 година, односно 
39%? во однос на. 1956 година. 

За вкупниот пораст во 1958 година особено при-
донесува позголеменото производство на електрич-
на енергија, производството на неметали, текстил-
ната индустрија и прехранбената индустрија, на 
кои од порастот отпаѓаат 10 поени, како и на туту-
новата индустрија, со чие производство обемот се 
зголемува за 8 поена. 

Движењето на производството по индустриски 
гранки: 

Индекси на индустриското производство 
1958/56 1958/57 

111 Електростопанство 229 139 
112 Јаглен 86 100 
114 Црна металургија - 178 
115 Обоена металургија НО 96 
116 Индустрија на неметали 188 126 
117 Метална индустрија 149 115 
119 Е л ектроиндустри ј а 319 149 
120 Хемиска индустрија 136 118 
121 Индус. на градеж, материјал 133 118 
122 Дрвна индустрија 122 108 
123 Индустрија за хартија 119 116 
124 Текстилна индустрија 177 115 
125 Индустрија за кожи 130 118 
127 Прехранбена индустрија 146 115 
128 Графичка индустрија 122 113 
129 Тутунова индустрија 103 160 

Се предвидува дека производството ќе има по-
голем обем во сите индустриски гранки освен во 
производството на јаглен и обоената металургија. 
Производството на јаглен, со оглед да условите .за 

Индексите се пресметани во Заводот за сто-
панско планирање на НРМ.' Индексите се заокру-
жувани, 1957 година - процена, . . . л 



Ћр. Ѕ9 - Огр, С л у ж б е н Мони%: НА НРМ 28 декември 1957 

дотур, предвидено е на нивото од 1957 година. Во 
обоената металургија, помал обем на производство 
се очекува само при производите на хром, додека 
производите на олово и цинк остануваат на нивото 
од 1957 година, а производството на феролегурите 
предвидено е дека ќе има пораст од 36%?. 

3. Во областа на индустријата предвидено е 
инвестирање за довршување на отпочнатите ин-
дустриски објекти, реконструкција и припрема и 
отпочнување на изградба на нови индустриски 
објекти. 

Од наменските инвестиции најголем дел е 
предвидено да бидат утрошени за довршување на 
објектите што се во градба. Наменските инвестиции 
се предвидува да бидат утрошени, покрај тоа, за 
отпочнување на работите за изградба на далеко-
води, припрема за производство на железна руда и 
антимон, ацителенска индустрија, памучна преѓа, 
тутун, млинови, конзерви, фурни, кланици, ладил-
ници, обувки и друго. Дел од наменските инвести-
ции ќе се вложи и за истражувачки работи, за ис-
питување на технолошката постапка за користење 
на железните руди. 

4. Во 1958 година по електроенергетскиот би-
ланс предвидено е потрошувачката на електрична 
енергија да порасне за 39%. Овој пораст смета дека 
ХЕЦ Маврово во средината на првото полугодие 
ќе има застој до два месеца, што ќе наложи редук-
ција на одделни потрошувачи. 

5. Во 19584 година се предвидува дека ќе бидат 
примени на" работа околу 4.200 нови работници и 
службеници, што е за 11,6% повеќе од запослените 
во 1957 година. / 

Во споредба со предвидениот физички обем на 
производството, бројот на запослените во индустри-
ската дејност има помал пораст што овозможува 
пораст на продуктивноста на трудот од 7%. 

6. Извозот на индустриски стоки се предвидува 
да се зголеми за 70%?. За толку зголемен извоз 
влијае пред се предвидениот извоз на феросили-
ииум, ферохром силициум метал, тутун и произ-
води од другите индустриски гранки. 

ГЛАВА IX 

З Е М Ј О Д Е Л С Т В О 

1. Натамошниот развиток на земјоделското про-
изводство се базира врз следните елементи: 

а) поголеми вложувања во земјоделството пре-
ку крупните социјалистички стопанства и земјо-
делските задруги; 

б) проширување на агротехничките и зоотех-
ничките мерки, зголемување на засеаните повр-
шини и површините под лозја и овошни градини, 
како и зголемување бројот на продуктивниот до-
биток во социјалистичките стопанства и земјодел-
ските задруги; 

в) обезбедување средства за спроведување раз-
ни мерки за унапредување на земјоделското про-
изводство; 

г) понатамошно подобрување работата на земјо-
делската служба и нејзиното поактивно вклучу-
вање во спроведувањето на мерките за унапреду-
вање на земјоделското производство; 

д) подобрување организацијата на работата на 
земјоделските организации; 

е) понатамошно стручно издигање на кадарот 
и цроширување на земјоделската просвета. 

2. Вкупните вложувања во земјоделството (од 
кредитните и други фондови, од сопствените сред-
ства и амортизацијата) се цени дека ќе изнесуваат 
околу 6600 милиони динари, што претставува по-
раст од околу 32%о во однос на процената на извр-
шувањето во 1957 година. Во овие средства, 2000 ми 
лиони динари се наменски средства од Општиот 
инвестиционен фонд за изградба на приоритетните 
мелиоративни објекти — Пелагонија, Брегалница, 
Струмичкото' Поле, Тиквешкото Поле, Струшкото. 
Поле и Скопското Поле. Останатите средства од 
Општиот инвестиционен фонд, Републичкиот ин-
вестиционен фонд и инвестиционите фондови на 
народните одбори се очекува да се употребат за 
довршување на започнатите објекти и за изградба 
на нови објекти, односно за набавка на опрема и 
добиток. 

Средствата од Општиот инвестиционен фонд, 
освен за изградба на приоритетните мелиоративни 
објекти, се предвидува да се употребат и за из-
градба на други мелиоративни објекти, а според 
општите услови на конкурсите во ФНРЈ, како и за 
изградба на економски објекти, објекти за прера-
ботка, набавка на опрема и квалитетен добиток и 
подигнување на нови насади. 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд и инвестиционите фондови на народните од-
бори се предвидува да се употребат претежно за , 
изградба на помали мелиоративни објекти и за 
подигнување на нови насади, а потоа за изградба 
економски објекти, објекти за преработка, набавка 
на добиток и др. 

За стимулирање на некои поважни мерки, како 
што е производството на квалитетно семе, набав-
ката на приплоден добиток и др., ќе се употребат 
средствата од Републичкиот фонд и околиските 
фондови за унапредување на земјоделството. 

Средствата на Републичкиот фонд за уреду-
вање на водите ќе се употребат за студии и про-
ектирање во хидротехничките мелиорации и по-
роите , како и за уредување на пороите, пред се 
во мелиоративните подрачја. 

3. Во поледелско^ производство, за зголему-
вање на приносите, односно подобрување на про-
изводството, ќе се преземат следните поважни 
мерки: 

а) употреба на вештачки ѓубриња во 1957/1958 
година ќе се зголеми двојно во однос на 1956/1957 
година. Ќе се настојува при употребата на веш-
тачките ѓубриња да се постави поправилен однос 
помеѓу азотните, фосфорните и калиевите ѓубриња; 

б) производството на квалитетно семе ќе се 
зголеми: 

Во тони 

1956 1957 1958 
Житни култури 2.584 3.506 11.041 
Индустриски култури 93 177 250 
Градинарски култури 16 45 33 
Компири 146 520 1.350 
Фуражни култури 140 245 780 
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Хибридна пченка^ ќе се прошири на знатно по-
големи површини. 

Од фондовите за унапредување на земјодел-
ството ќе се обезбедат потребните субвенции за 
производство на квалитетно семе; 

в) во 1958 година ќе се набават поголем број 
земјоделски"машини одошто во 1957 година, Сечсме-
та дека ќе се набават 400 трактори спрема 302 во 
1957 година, 20 вршачки спрема 4 во 1957 година, 
50 комбајни; спрема 17 во 1957 година, како и други 
земјоделски машини, настојувајќи да се создаде 
покомплексна механизација за извршувањето на 
поважните производствени процеси; 

г) ќе се изврши калцификација на околу 2.500 
ха спрема процента од 1.400 ха во 1957 година, и 
ќе се продолжи со огледите за калцификација на 
почвите; 

д) ќе започнат да се наводнуваат нови околу 
4.600 ха, така што вкупната површина што се на-
воднува ќе се зголеми од 33.000 ха во 1957 година 
на околу 37.600 ха во 1958 година. Треба да се про-
должи со спроведувањето на катастарот на повр-
шините што се наводнуваат. 

4. За унапредување на овоштарството и лозар-
ството ќе се преземат следните мерки: 

а) микрореонирањето на овоштарството и ло-
зарството ќе продолжи и во 1958 година; 

б) ќе се зтолеми производството на садници на 
КОСТИЛКОВО овошје (кајсии, праски и сл.), јаткасто 
овошје (ореви и бадеми) и јагодасто овошје (јагоди, 
малини и рибизли), со што ќе се промени структу-
рата на производството на овошните садници. 

Производството на ловни калеми претежно ќе 
се ориентира кон стални сорти, со што ќе се обез-
беди садењето на нови лозја со овие сорти. Ќе се 
прошират површините за. прпоришта, со што ќе се 
овозможи поголемо производство на лозни калеми; 

в) асанацијата на овошните градини ќе про-
должи и ќе завземен помасовен карактер во овош--
таррките реони; 

г) за зголемување приносите од лозјата и овош 
нито градини, покрај подобрувањето на заштитата 
од болести и штетници и подобрата обработка, ќе 
се употреби зелено и вештачко ѓубре во поширок 
обем, како и наводнување на површини каде што 
за тоа има услови. Ќе продолжат огледите со веш-
тачко и зелено ѓубре; 

д) ќе се продолжи со оспособувањето ,на струч-
ниот кадар и квалификуваните работници за спе-
цифичните работи во лозарството и овоштарството 
(калемење, кроење, заштита од болести и штетни-
ци, пакувана и др.). 

5. Заштитата на растенијата од болести и штет-
ници ќе се спроведе во пошироки размери, за која 
цел ќе се зголеми употребата на хемиски средства. 

6. Во 1958 година ќе се вложат особени грижи 
за подобрувањето на сточарското производство, а 
нарочно производството на млеко и волна. За уна-
предуваше на сточарството ќе се преземат следните 
мерки: 

а) за подобрување на крмната база ќе се про-
должи со мелиорации на пасиштата во поголеми 
размери, со цел да ,се зголеми производството и 
квалитетот на тревата, како и зголемување на про-
изводството на пивски крмни култури; 

б) вештачкото осеменување на крави и мери-
низирањето на овци ќе се спроведе во поголем 
обем. За остварувањето на ова ќе се продолжи со 
оспособувањето на стручен кадар, ќе се оформат 
нови пунктови за (вештачко осеменување и ќе се 
создадат матични стада за производство на ориги-
нални мерино овни. За меринизација на овците ќе 
се изврши реонирање, подобро'ќе се спроведе се-
,лекцијата и научно ќе се следи; 

в) ќе се 'Спроведе лиценцирање на машкиот рас-
плоден добиток; 

г) заштитата на добитокот ќе продолжи со по-
интензивен темпо; 

д) набавката на квалитетни машки раси ладни-
не ќе биде стимулиран од фондовите' за унапре-
дување на земјоделското производство; 

ѓ) ќе се продолжи уматичувањето на квалитет-
ни овци и говеда; 

е) згојувањето на добитокот со 'пиената ќе се 
организира во пошироки размери. 

7. Основни носители во спроведувањето на мер-
ките за унапредување на селското стопанство се 
'земјоделските задруги ни социјалистичките сто-
панства. 

За понатамошно јакнење на земјоделските за-
други и социјалистичките стопанства ќе придоне-
сат ел едните мерки: 

поголемиот обем на инвестиционите средства за 
(вложување во хеедротехнички мелиорации, меха-
низација, сточарство, овошни насади и др. 

Можноста да се набават поголеми количини 
вештачки ѓубриња, средства за заштита' на расте-
нијата и добитокот од болести и штетници и друг 
(репродукционен материјал и поголема опрема; 

'Системот на расподелбата на вкупниот приход 
1во социјалистичките стопанства. 

Со зголемувањето на механизацијата ќе се 
овозможи земјоделските задруги и социјалистич-
ките стопанства да ја подобрат обработката и да 
ги прошират сеидбените површини на оние места 
кои. досега не се обработувале, како и да го про-
шират ^оперирањето со индивидуалните земјодел-
кжи производители. 

8. Земјоделското производство, врз база на до-
сегашните (вложувања и структурните измени, се 
очекува да порасне, во однос на просекот 1952/56, 
за 38,4%, а во однос на 1957 година се цени дека 
ќе биде помало за 9,4%. Смалувањето на земјодел-
ското производство произлегува поради особено го-
лемиот род во 1957 година. 

По цени од 1956 година 

1958 1958 

1952/56 1957 

Вкупно: 138,4 90,6 
Поледелство 149,2 86,1 
Овоштарство 144,3 126,1 
Лозарство 183,7 133,4 
Сточарство 106,7 95,4 
Рибарство 115,3 100,0 
Преработка 119,4 89,6 
Споредни дејности 114,0 98,8 
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ГЛАВА XI Осетно зголемување покажуваат: земјоделство-
то, лозарството и овоштарството. Сточарството се 
уште покажува бавен пораст. 

ГЛАВА X 

Ш У М А Р С Т В О 

1. Во текот на 1958 година во шумарството се 
продолжува, во ист обем како и во 1957 година, со 
пошумувањето, мелиорирањето на деградираните 
шуми и шикари јакнењето на активниот дел на 
шумскиот фонд. 

Во пошумувањето ќе им се даде приоритет на 
пошумувањата со брзораснм и економско повред-
ните древени видови. 

Ќе се продолжи со шумско — одгледани работи 
и со рееурекциони сечи: во шикарите. 

За јакнењето и унапредуваното на постојниот 
шумски фонд се предвидува: 

(внесување на ИГЛОЈШСНИ давески видови во Л И -

дерите, а нарочно ела и смрека, и бор во дабовите 
шуми; 

проширување на работите околу одгледува-
њето на шумите; 

проширување на работите за утврдување на по-
ложбата на шумскиот фонд ,со (изработка на шум-
ско уредувачки: елаборати. 

Во рамките на инвестиционите вложувања ќе 
се продолжи со поголем темпо, и тоа: 

Проширување градбата на комуникационата 
мрежа (во ,делум отворените шуми; и проширување 
градбата на неотворевите шуми за да се осигура 
проширувањето на сечата; 

проширување градбата на шумско- чув арскит е 
и лекните згради; 

продолжување јсо пошумувањето на голините, 
озеленувањето околу градовите, како и подигну-
вање и одгледување на полезаштитните шумски 
појаси; 

ќе се продолжи со мелиорација на пасиштата; 
како мерка за унапредување на ловното сто-

панство ќе се продолжи со формирањето и обзаве-
дувањето на нови ловишта. 

Како мерка за порационално користење и по-
добрување на шумскиот фонд, треба да се прошири 
режиската експлоатација на органите кои управу-
ваат со шумите. 

2. Во склад со отварањето на нави шумски ком-
плекси се предвидува проширување обемот на ов-
чата во висина на 660.000 м3 дрвна бруто маса во 
сите шуми, односно 600.000 м3 во општествените 
шуми, што чини зголемување спрема 1957 година 
за 8% за сите шуми. 

Обемот на сечата во 1958 година е сообразен 
со потребите на дрвната индустрија во Македо-
нија. Зголемувањето обемот на сечата, како и зго-
лемувањето обемот на техничкото дрво се врши 
во буковите шуми. 

Се очекува пораст на учеството на техничкото 
дрво во вкупната сеча од 18,6%, колку што изне-
,суваше во 1957 година, на 19,1% во 1958 година. 

Г Р А Д Е Ж Н И Ш Т В О 

1. Обемот на градежништвото во 1958 година (во 
споредба со 1957 година се оценува дека ќе по-
расне за околу 16,6%. 

Обемот на градежните работи 

Во милиони динари 

1957 1958 Индекс 
1958/1957 

Вкупно: 13.450 15.700 116,6 
Во тоа: 
Во општестве-
ниот сектор 11.500 13.600 118,0 

Предвидениот обем на градежните работи во 
општествениот сектор на стопанството во однос на 
просечниот годишен обем, предвиден по Општес-
твениот план за стопанскиот развиток ш покрај 
^зголемувањето на работите, е помал за околу 
18%. Ваквиот обем на градежните работи во ос-
новата е резултат на тоа што во 1958 година дел 
од започнатите објекти ќе се довршат, а при но-
вите објекти предвидени се почетни градежни ра-
боти. 

2. Во структурата на градежните работи се за-
јакнува учеството на работите на нискоградбата од 
4%, колку што учествувала во 1957 година, на 11% 
и работите на хидроградбата од 26% на 28%. 

Во рамките на вифжоградбата и натаму се 
предвидува зголемување (обемот на работите на 
објекти од општествениот стандард, а на прво 
место на станови. 

3. Напоредно со порастот на градежните работи 
предвиден е пораст и на производството на граде-
жен материјал, при кое се предвидува подобру-
вање како на квалитетот, така и проширување на 
асортиманот. 

За нередовно изведување на градежните ра-
боти, постепеното применување на посовремена! 
градење, потребно е да се позабрза изготвувањето 
на техничката документација и да се настојува 
уште при проектирањето во неа да се предвиди 
примена на монтажни елементи и посовремена 
градба. 

4. Потребно е зајакнување на проектните капа-
цитети, за да бидат тие во состојба благовремено 
да ја изготват нужната техничка документација за 
инвестиционата изградба предвидена со Општес-
твениот план за стопанскиот развиток за 1957—1961 
година. 

5. За унапредување на градежништвото се пред-
видува да се зголеми коефициентот на механо-
оцременоста за околу 35%. За ова цел се цени де-
ка ќе се вложат околу 500 милиони нето инвес-
тиции. 

6. Врз предвидениот обем на градежните рабо-
ти предвидената продуктивност на трудот се оце-
нува дека ќе ое поголеми за околу в%. 
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ГЛАВА XII 

С О О Б Р А Ќ А Ј 

1. Обемот на сообраќајните услуги се пред-
видува да се зголеми во 1958 година за 10,6%) спрема 
процената за 1957 година. 

Движењето на превозните услуги по видови на 
превозите и по гранки, во споредба со претход-
ните две години, се оценува како што следува: 

1956/55 1957/56 1958/57 

102 
117,5 
112,0 
110,0 

109,5 
112,0 
112,5 

112,5 
112,5 
112,5 
112,0 

110,0 
112,5 
126,0 

110.5 
112,0 
112,0 
110.6 

110,0 
112,0 
115,5 

Превоз на патници 
Превоз на стоки 
Поштенски услуги 

Вкупно: 

Во тоа: 
Железнички 
Поштенски 
Друмски 

Се очекува поголем пораст на сообраќајните ус-
луги во друмскиот сообраќај, со што се обезбедува 
извршувањето на превозни услуги )за оддалече-
ните населени места и производни единици од же-
лезничката мрежа. 

Исто така се очекува поголем пораст на поба-
рувачката за превоз на стоки, како за внатрешни 
така и за транзитни превози. 

2. Понатамошниот развиток на сообраќајот ќе 
се обезбеди со поредовна обнова и реконструкција 
на дотрајаните сообраќајни капацитети со нови, 
современи, попродуктивни и поекономични сред-
ства. 

За пости,гањето на оваа цел ќе се користат 
сопствените фондови на претпријатијата, средства 
од инвестиционите фондови на заедниците на прет-
пријатијата на железничкиот и поштенскиот соо-
браќај, а се обезбедуваат и средства од Општиот 
(Инвестиционен фонд,. 

При недостиг на средства за сопствено учество 
на претпријатијата за јавен патен сообраќај ќе се 
обезбедат средства од инвестиционите фондови. 

3. Во 1958 година се предвидува поинтензивно 
и подобро одржување на патната мрежа. 

4. Во 1958 година ќе се започне со пообемна из-
градба, (реконструкција и модернизација на пат-
ната мрежа ,на територијата на Народна Републи-
ка Македонија. За оваа цел ое предвидени опште-
ствени инвестиции во износ од 1.800 милиони дин. 

Средствата за патишта ќе се употребат за из-
градба на патот Скопје—Гевгелија, Радовиш—Штип, 
Битола—Охрид, секундарни патишта и мостови, 

ГЛАВА XIII 

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 

1. Согласно очекуваното зголемување на сто-
ковните и купов,ните фондови се предвидува во 1958 
година да се оствари понатамошен пораст на про-
метот во сите гранки на трговијата. Прометот во 
трговијата на ма,ло се предвидува да се зголеми 
за 10,8, а во трговијата на големо за 7,9%? во однос 
на претходната година. Во рамглит^ ца предвиде-

ното зголемување на прометот се очекува да доЈде 
до зголемување на прометот на земјоделските 
производи преку трговската мрежа. 

2. За остварување на планираниот промет и 
подобрувана на квалитетот на услугите во трго-
вијата се предвидува: проширување и понатамошно 
усмерување на трговијата на мало за директно 
неврзување (со произво ДСТВЌУГ о, проширување иѓ 
приспособување на Цртовијата на големо за пого-
лемо зафаќање и поеджкасно пласирање на пазар-
ните о д ЕЈРШЈОМИЈ на земале лактите ПРОИЗВОДИ, јакне-
ње' на дејноста на задругите во откупот на земјо-
,флскмте ПРОИЗВОДИ: и нивното оспособување за 
директно вклучување во прометот, проширувана 
мрежата на паушалните продавници за промет со 
земјоделски ПРОИЗВОДИ, како м преземање посебни 
мерки од (страна на народните одбори за под,обро 
снабттување на градовите и индустриските центри 
со прехранбени и други производи. 

3. Прометот со земјоделските производи во 1958 
година се предвидува да се развие со уште побрз 
темпо. Со тоа, од една 'страна, ќе се настојува на-
време и во поголема мера да се зафатат пазарните 
ОДЕИШОЦИ, а од друга страна со поесћикасен плас-
ман и побрз дотур да се подобри снабдувањето на 
градовите и индустриските центри. За зголемува-
вме и насочување на земјоделското производство се 
предвидува организираше на пазаришната на го-
лемо и подобрување организацијата на пазариш-
тата на мало за промет со земјоделски производи. 

Средувањето на односите на пазарот и стаби-
л,изирањето па цените ќе продолжи да се спрове-
дува и во 1958 година за која цел ќе се преземат 
и посебни мерки. 

4. За побрз и посоврамен развиток на матери-
јал,ната основа во трговијата ќе се изврши по-
требно насочување на оредствата на стопанските 
организации. Во врска со тоа се предвидуваат и 
средства од Општиот и Републичкиот инвестици-
онен, фонд. 

5. Понатамошниот развиток на стопанската ак-
тивност и подобрувањето на материјалните услови 
з,а живот на населението овозможува прометот во 
угостителството и туризмот ш понатаму да се зго-
лемува. Во 1958 година се предвидува прометот во 
угостителството и туризмот да се зголеми за 3,6% 
во однос на претходната година. За зголемување на 
прометот, покрај другото ќе влијае и пошироката 
примена на системот на паушалното оданочување на 
помалите угостителски стопански организац,ии, што 
ќе го зголеми интересот на работните колективи за 
остварување на поголем промет. 

Остварениот значаен пораст на туристичкиот 
промет во текот на 1957 година се предвидува да 
продолжи и во 1958 година Стопанските и: опште-
ствените организации ќе треба да ја продолжат 
својата активност во ^зголемувањето на сместу-
вачките капацитети во туристичките места и во тоа 
да се подобрат условите за поминување на годиш-
ниот1 одмор на работните луѓе. Во врска со тоа 
заедницата и во 1958 година ќе им помогне 
на општествените организации со посебни средства 
за изградба на нови и опремување на постојните 
објекти, во кои работните луѓе и младината ќе мо-
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жат под поволни услови да го поминат годишниот 
одмор. 

6. За остваруваше на предвидениот промет и 
унапредување на угостителските услуги ќе придо-
несат и новите инвестициони вложувања во текот 
на 1958 година. Средствата за инвестициона градба 
во угостителството и туризмот ќе се насочат кон 
зголемување на капацитетите за сместување и ис-
храна реконструкција и модернизација на постој-
ните хотели, иако и набавка на автобуси и други 
превозни средства. За подобрување на условите за 
исхрана на работните луте, нарочно во поголемите 
градови и индустриските центри, потребно е народ-
ниве одбери во 1958 година да издвојат повеќе 
средства за проширување на мрежата на совреме-
ните ресторани за исхрана. Во 1958 година ќе се 
продолжи со опремување на угостителските објекту 
преку што ќе се постигне порационално работење 
и подобрување во услугите на угостителството. 

За насочување на предвидениот развиток се 
предвидуваат и посебни средства во Општиот и 
Републичкиот инвестиционен фонд. 

ГЛАВА XIV 

З А Н А Е Т Ч И С Т В О 

1. Обемот на занаетчиското производство и 
услугите се предвидува да се зголеми за 5%? во 
споредба со извршениот обем во 1957 година. 

Индекси на 
предвид, пораст Структура 

1957/1958 1957 1958 

Вкупно занаетчиство 105 100 10^ 
— Општествено 106 63,1 63,7 
— Приватно 103 36,9 36,3 

2. Се предвидува поинтензивен развиток: на оп-
штественото занаетчиство преку проширување на 
услужните занаетчиски дејности, а особено ,занает-
чиските струки од металоиреработувачката, елек-
тротехничката, градежната и други услужни деј-
ности чии услуги и производи се потребни на на-
селението и стопанството. 

3. Порастот на обемот на производството и ус-
лугите во општественото занаетчиство и неговата 
ориентација кон проширување на капацитетите за 
вршење услуги се предвидува да се обезбеди со 
следните мерачи: 

со зголемувањето инвестиционите вложувања 
за техничко опремување на новите капацитети^ 
како и подобрување техничката опременост на по-
стојните капацитети; 

со ^зголемување приливот на ученици во сто-
панството во услужните занаетчиски струки, како 
и со подобрување квалификационата структура на 
постојниот кадар. 

За техничко опремување на новите услужни 
капацитети и нивното сместување, како1 и за подо-
брување; техничката опременост на постојните ка-
пацитети во општественото занаетчиство, за 1958 
година се предвидуваат бруто инвестициони вложу-
вања во висина од 330 милиони динари, што во спо-
редба со инвестиционите вложувања во 1957 година 
претставува пораст за 74%. 

Се предвидува дека во проширените капа1Ји-
тети на општественото занаетчиство ќе се примат 
на работа нови 600 работници, што во споредба со 
(положбата шо 1957 година претставува „ пораст 
од 6%. 

4. Се очекува дека народните одбори на оп-
штините и околиите во своите настојувања за ос-
тварување на основната цел од стопанската поли-
тика —' подигање на животниот станд,ард, ќе му 
посветат потребно внимание и на предвиденото 
проширување на капацитетите за вршење на зана-
етчиските услуги и на создавање на услужени сер-
виси при станбените заедници. 

Тјреба да м^ посвети поголемо внимание на 
изградувањето на потребниот стручен кадар, обез-
бедувајќи потребен прилив на ученици во стопан-
ството и средства за нивното стручно оспособува-
ње /во училиштата. 

Се очекува, исто така, дека во ова година, 
фармата на паушално одредување обврските на 
стопанските организации спрема заедницата ќе би-
де проширена на сите занаетчиски'дуќани и помали 
занаетчиски претпријатија, Паушалното утврдува-
ње на обврските им дава широки можности на оп-
штинските одбори, во зависност од конкретните 
услови, самостојно да го насочуваат развитокот на 
занаетчиството на своето подрачје, а на стопан-
ските организации им овозможува поголема -само-
стојност во расподелбата на доходот и ги стимулира 
за зголемување продуктивноста на трудот. 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ 

ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ И МЕРКИ 

ГЛАВА XV 

ДАНОК НА ПРОМЕТ И РАСПОДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

1. Данокот на промет од вино и ракија, освен, 
данокот на промет во угостителството и трговијата 
на мало, што според постојните сојузни прописи и 
припаѓа на Републиката, им се отстапува на око-
лиите во висина од 90%. 

2. Индивидуалните производители на тутун: пла-
ќаат 8% данок на промет од продажната цена на 
тутунот. 

Данокот на промет што ќе се добие со примена 
на. претходниот став е приход на буџетите на оп-
штините. 

Со општествените планови на околиите ќе се 
определи учеството на буџетите на околиите во 
овој приход на општинските буџети. 

Се овластува Државниот секретаријат за ра-
ботите на финансиите да донесе прописи за начи-
нот на пресметувањето и наплатата на данокот на 
промет од тутун. 

ГЛАВА XVI 

ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 
НА РАБОТНИЦИТЕ И СУЖБЕНИЦИТЕ 

Во делот1 на придонесот за буџетите од личниот 
,доход на работниц,ите и службениц,ите, што прео-
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станува по одбитокот на учеството на Сојузниот 
буџет" и пропишаното шшшшзшег учество на оп -
штинските буџети. Републиката учествува со 34%. 

Глава XVII 

РАСПОДЕЛБА НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

1. Од вкупниот износ на данокот на доход од 
земјоделството ќе се уплатува 6% во корист на 
Републичкиот фонд за унапредување на земјодел-
ството. 

2. Делот на данокот на доход од земјоделството 
што преостанува по издвојувањето на делот за Ре-
публичкиот фонд за унапредување на земјодел-
ството и околискиот инвестиционен фонд, опреде-
лен со сојузни прописи, се расподелува: 

10% на Републичкиот буџет; 
90% на буџетите на околиите. 
3. Данокот на доход од самостојни занимања 

и имоти се расподелува: 
10 % на Републичкиот буџет; 
90% на буџетите на околиите.' 

ГЛАВА XVIII 

ОПШТИНСКИ ПРИРЕЗ НА ПРИХОДИТЕ ОД 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Максималната стопа на општинскиот прирез на 
приходите од земјоделството се одредува 9% од 
катастарскиот приход од земјата. 

ГЛАВА XIX 

ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ 

Во делот на придонесот за општествените по-
треби, што според постојните прописи им припаѓа 
на Републиката и народните одбори, Републиката 
не учествува. 

ГЛАВА XX 

КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

1. Максималната сеча во 1957 година на тери-
торијата на Народна Република Македонија се ут-
врдува на 660.000 кубни метра груба дрвна маса. 

2. Се овластува Извршниот совет да ја пропише 
максималната 'сеча по одделни реони и шумски 
стопанства. 

ГЛАВА XXI 

ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ 

1. 

Републички инвестиционен фонд 

Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд се формираат: 

а) од ан.уитетите по заеми од Општиот инве-
стицонен фонд, кои и' се отстапуваат на Републи-
ката; 

б; од ,дотацијата на Општиот инвестиционен 
фонд,,; . . 

в) од ануитетите по дадени заеми од Репуб-
личкиот инвестиционен фонд; 

г) од деблокираните средства на фондот од 1957 
година; 

д) од повратениот и ослободениот дел на де-
по нуваните гарантни износи кај некои објекти што 
се пуштаат во погон. 

2. Средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд ќе се употребат: 

а) за продолжување на започнатите објекти кои 
се кредитираат од наменски средства, до износ од 
3.000 милиони динари; 

б) за изградба на нови објекти во индустрија-
та, предвидени со Општествениот план за стопан-
скиот развиток на Народна Република Македонија 
за 1958 година како' наменски до износ од 1.500 ми-
лиони динари; 

в) за продолжување на започнатите рекон-
струкции во постојните стопански организации (ин-
дустрија и рударство) во висина на траншите во 
1958 година по веќе одобрените заеми, како и за 
нови објекти, реконструкции и рационализации во 
постојните стопански организации (во индустријата 
и рударството) до износ од 600 милиони динари; 

г) за продолжување на започнатите работа во 
земјоделството во висина на траншите за 1958 го-
дина по веќе одобрените заеми, како и за нови ин-
вестиции во земјоделството до износ од 1000 милио-
ни динари; 

д) за нови инвестиции во трговијата и угости-
телството, градежништвото, сообраќајот и занает-
чиството' до износ од 1.700 милиони динари; 

ѓ) за дотации на Републичкиот фонд за уна-
предување на шумарството ќе се издвои сума во 
,износ од 340 милиони динари; 

е) од наменските средства, предвидени со Со-
/ 

јузниот општествен план за 1958 година, како и од 
средствата на фондот за изградба на наменски об-
јекти ќе се издвојат до 300 милиони динари за Ох-
ридска околија и до 500 милиони динари за Кума-
новска околија. 

Намената на овие средства ќе се утроши во со-
гласност со народните одбори на Охридска и Ку-
мановска околија. 

3. Се овластува Извршниот совет да ја одреди 
висината и намената на средствата, како и да ги 
пропише условите и начинот за доделување на кре-
дитите. 

2. . 

Републички фонд за кредитирање на станбената 
изградба 

1. Средствата на Републичкиот фонд за креди-
тирање на станбената изградба се формираат спре-
ма постојните прописи. 

2. Републиката учествува во' општинските фон-
дови за кредитирање на станбената изградба, освен 
во општинските фондови на подрачјето на град 
Скопје, со 10%, 
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3. 

Републички фонд за унапредување на 
земјоделството 

Од данокот на доход од земјоделството се из-
двојува 6% во корист на Републичкиот фонд за 
унапредување на 'земјоделството. 

'Средствата на Републичкиот фонд за унапре-
дување на земјоделството ќе се употребат спрема 
постојните прописи. 

4. 

Републички фонд за унапредување на 
шумарството 

Средствата на Републичкиот фонд за унапре-
дување на шумарството ќе се формираат од дота-
ција на Републичкиот инвестиционен фонд. 

Средствата на овој фонд ќе се употребат спре-
ма постојните прописи. 

Во 1958 година Републиката не учествува во 
околиските фондови за унапредување на шумар-
ството, 

5. 

Фондови за патишта 

1. Средствата на фондовите за патишта се фор-
мираат од редовните и вонредните приходи, спре-
ма постојните прописи, и од дотации. 

Средствата на фондовите за патишта ќе се 
употребуваат за инвестиционо и редовно одржува-
ње и модернизација на патиштата спрема постој-
ните прописи. 

2. Приходите на фондовите за патишта се рас-
поделуваат по одделни фондови, и тоа: 

Фондови за патишта 

Републ. Окол. Општ. 
а) Данок на промет на 

транспортни услуги од 
приватни возила 

б) Државни такси на мотор-
ни возила 

в) Државни такси на запреж-
ни возила 

г) Општински такси на во-
зила — — 100% 
д) Приходите од продадена трева, овошје и 

дрва од патното земјиште ќе се уплатуваат во оној 
фонд за патишта од кој се врши финансирањето на 
одржување и реконструкција на тие патишта. 

ѓ) Приходите од парични казни поради повреда 
на сообраќајните прописи, прописите за јавните 
патишта и оштетите на патиштата ќе се уплату-
ваат во фондот за патишта на онаа територијална 
единица чии органи ја донеле одлуката за казна. 

3. Во Републичкиот фонд за патишта во 1958 
год. ќе се формираат средства во износ од 469 ми-
лиони динари. 

Средствата од овој фонд ќе се употребат за 
одржување, обнова и модернизација на патиштата 
дд I и И ред. 

70% 20% 10% 

70% 20% 10% 

20% 40% 40% 

4. Во околиските и општинските фондови за па.-
тишта ќе се формираат средства во износ од околу 
220 милиони динари. 

Средствата од овие фондови ќе се употребат за 
одржување, обнова и модернизација на патиштата 
од III и IV ред. 

Републички фонд за испитувачки работи 

Средствата на Републичкиот фонд за испиту-
вачки работи се формираат од дотации на Репуб-
личкиот буџет и од приходите што се добиваат со 
продажба на рудата добиена при испитувачките ра-
боти. 

Средствата на фондот ќе се употребат првен-
ствено за испитувачки работи, за рударски, гео-
лошки, технолошки и научно испитувачки работи 
во рударството, како и за изработување на гео-
лошка карта. 

7. 

Републички фонд за уредување на водите 

Средствата на Републичкиот фонд, за уредува-
ње на водите ќе се формираат од дотации на Ре-
публичкиот буџет. 

Средствата на овој фонд ќе се употребат спре-
ма постојните прописи. 

8. 

Републички фонд за изградување на кадрите во 
стопанството 

Средствата на Републичкиот фонд за изграду-
вање на кадрите во стопанството се формираат од 
придонесот за кадри и од дотации; 

Средствата на овој фонд ќе се користат спрема 
постојните прописи. 

ГЛАВА XXII ' 

ВКУПНИ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И 
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА 

1. Во 1958 година Републиката ќе располага со 
средства во износ од 16.741 милиони динари. 

2. Средствата од претходниот оддел Републи-
ката ќе ги обезбеди од следните извори: 

Во милиони динари 
а) Учество во Сојузниот данок на промет 6.000 
б) Данок на промет од вино и ракија 19 
в) Данок на промет од транспортни услуги 28 
г) Учество во придонесот од личниот доход 

на работниците и службениците 1.141 
д) Данок на доход од Селското стопанство 241. 
г) Данок на доход од самостојни занимања 

и имоти 47 
е) Ануитети 2.323 
ж) Буџетски приходи - 165 
з) Придонес за станбена изградба 386 
и) Та,кси на запрежни и моторни возила 91 
ј) Дел од придонесот за кадри 100 
к) Дотација од општиот инвестиционен фонд 6.200 
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ГЛАВА XXIII 

УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА 
РЕПУБЛИКАТА 

1. Средствата со кои ќе располага Републиката 
во 1958 година во висина од 16.741 милиони динари 
се расподелуваат: 

Во милиони динари: 

а) Републички инвестиционен фонд 8.183 
б) Републички буџетски инвестиции 488 
в) Општествени фондови 4.445 
г) Републички фонд за кредитирање на 

станбената изградба 386 
д) Фонд за унапредување на земјоделството 102 
ѓ) Фонд за кадри 1С0 
е) Републички фонд за патишта 469 
ж) Дотации на фондот за унапредување на 

шумарството 340 
з) Дотации на фондот за води и порои 150 
и) Дотации на фондот за испитувачки работи 120 
ј Ј Учество' на околиите во Сојузниот данок 

на промет 1.608 
к) Помош на град Скопје 350 

2. Средствата што му се доделуваат хна град 
Скопје како помош, ќе се употребат во согласност 
со Извршниот совет. 

3. Учеството на околиите во сојузниот данок на 
промет отстапен на Републиката изнесува: 

Во милиони динари 

Битолска околија 298 
Кумановска околија 249 
Охридска околија 488 
Тетовска околија 245 
Титоввелешка околија 23 
Штипска околија ЗОо 

ГЛАВА XXIV 

Се овластува Извршниот совет, во меѓувремето 
од распуштањето на Народното собрание, од Трето-
то свикување, па до состанокот на Народното со-
брание од Четвртото свикување да може да доне-
сува прописи со кои се отстапува од одделните од-
редби одредени во овој општествен план ако тоа 
го бараат движењата во стопанството и во случај 
ако не се остваруваат одделните претпоставки врз 
кои биле засновани основните пропорции на овој 
општествен план. 

Прописите што ќе ги донесе Извршниот совет 
врз основа на одредбите од претходниот став, ќе ги 
поднесе на одобрување на Народното собрание од 
Четвртото свикување. 

ГЛАВА XXV 

Овој Општествен план влегува во сила од 1 ја-
нуари 1958 година. 

223. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕ-
ТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

(РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) ЗА 1958 ГОДИНА 

Врз основа на член 71 точка И од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото1 

устројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за Буџетот 
на Народна Република Македонија (Републички 
буџет) за 1958 година, што го усвои Народното со-
брание на Народна Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 27 и 28 
декември 1957 година и на седницата на Соборот 
на производителите одржана на 27 и 28 декември 
1957 година. 

У бр. 28 
28 декември 1957 година 

Скопје 

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

З А К О Н 
ЗА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА (РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ) 
ЗА 1958 ГОДИНА 

Член 1 
Се одобруваат приходите и расходите во буџетот 

на Народна Република Македонија за 1958 година 
со вкупен износ од: 

Приходи 7.511,000.000 дин. 
Расходи 7.511,000.000 дин. 

Член 2 
Се одобруваат приходите и расходите по прет-

сметките на установите со самостојно финансирање 
во вкупен износ од: 
Приходи 2.569,173.000 дин. 
Расходи 2.954,773.000 дин. 
Вишок на расходите над приходите 385,600'.ООО дин. 

Член 3 
Се одобруваат приходите и расходите по прет-

сметките на буџетскиве фондови во вкупен из-
нос од: 
Приходи 859,700.000 дин. 
Расходи 1.501,700.000 дин. 
Вишок на расходите над приходите 642,000.000 дин. 

Член 4 
Вишковите на расходите над приходите по 

пресметките на установите со самостојно финан-
сирање во износ од динари 385,600.000 и по прет-
сметките на буџетските фондови во износ од дина-
ри 642,000.000 се покриваат со дотација од буџетот. 

Член 5 
Се овластува Извршниот совет во случај на 

нерамномерен прилив на приходи во однос на 
(извршувањето на расходите да може да склучи 
заем кај Народната банка во висина од 1,000.000.000 
динара 



ћр. - Стр. Ш БЛУЖВЕН ВЕСНИК НА НРМ Ѕб декември 1957 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ 

П Р Е Г Л Е Д 

ПО БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1958 ГОДИНА 

- Републички буџет -

П Р И Х О Д И Износ ГР А С Х Ј З Д И 
Износ 

I. ПРИХОДИ ОД СТОПАНСТВОТО: 

— Дел од данокот на промет од вино 
и ракија . . . . . с . . . ' с . 

— Дел од придонесот на буџетите од 
личниот доход на работниците и 
службениците во стопанството . . . 

II. ПРИХОДИ ОД НАСЕЛЕНИЕТО: 

— Дел од данокот на доход 
— Дел од придонесот на буџетите од 

личниот доход на работниците и 
службениците вон стопанството . . 

— Дел од данокот на промет на вино 
и ракија . . . . . . . . . . . . . 

III. ПРИХОДИ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИ И УСТАНОВИ: 

- Републички органи и установи . . . 

IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ: 

- Приходи од казни 
- Повраќај на буџетски средства од 

минатите гооини . . . -
- Непредвидени приходи -

V. ДОТАЦИЈА 

- Учество во Сојузниот данок на 
промет . ' . . . . . . ' . . . . . 

14,200.000 

^651,000.000 

185,800.000 

490,000.000 

5,000.000 

82,200.000 

1,000.000 

34,800.000 
47.000.000 

6,000.000.000 

I РАСХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИ;И УСТАНОВИ: 

- Лични и материјални расходи . . 3.141,388.000 

II. ИЛИНДЕНСКИ ПЕНЗИИ . . . , . . 60,000.000 

III. ДОТАЦИИ: 

- На установите со самостојно фи-
нансирање . - ' 385,600.000 

- На општествените^организации . 140,920.000 

- На фондовите . . . . - . . - - 642,000.000 

- На околиите , . . - - 1.958,000.000 

IV. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ . . 488,092.000 

V. СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ПЛАТИТЕ И ПРИДОНЕС НА БУЏЕ-

ТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД . в . . 445,000.000 

VI. ОБВРСКИ ПО БУЏЕТОТ И БУЏЕТ-
СКАТА РЕЗЕРВА . . . . . . - . 250,000.000 

ВКУПНО ПРИХОДИ: 7,511.000.000 ВКУПНО РАСХОДИ: 7,511.000.000 

Член 6 
Се овластува Извршниот совет да ги утврди 

процентите по кој установите со самостојно финан-
сирање ќе извршат расподелба на вишокот на соп-
ствените приходи над планираните расходи по 
одделни фондови, а кој ќе го остварат со успешно 
организирање на работата во текот на 1958 година. 

Член 7 
Нераспределените средства по претсметките на 

фондовите, можат да се користат само со претходна 
согласност на Државниот секретар за работи на 
финансиите. 

Член 8 
Се овластува Државниот секретар за работи на 

финансиите одобрените износи по претсметката на 
Државниот секретаријат за работи на финансиите 
со намена на лични расходи во врска со спроведу-
вањето на Законот за јавните службеници и за 
плаќање придонес на буџетите од личниот доход на 
службениците и работниците кај државните ор-
гани и установи да ги расподелува по потреба во 
текот на годината на одделни органи и установи. 

Чл ен 9 
Средствата што надлежните заводи за социјал-

но осигурување, во смисла на членовите 24, 26 и 29 
од Законот за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците, ги враќат во полза на 
пооделни позиции во личните расходи по прет-
сметките на републичките органи и установи не 
можат да о^ користат без претходна согласност на 
Државниот секретар за работи на финансиите. 

Член 10 
На терет на партиите на функционалните рас-

ходи по претсметките на републичките органи и 
установи не можат да се вршат расходи што во 
пресметките имаат соодветна позиција во личните 
л оперативните расходи. 

Член 11 
Нови назначувања кај републичките органи и 

установи, доколку за таа цел нема во пресметките 
обезбедени нужни финансиски средства, и со спои-
те матизациј ата нема утврдени и упразнети работни 
места, можат да се вршат само по претходна со-
гласност на Извршниот совет. 
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П Р Е Г Л Е Д 

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
ПО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1958 Г О Д И Н А 

, 
Ре

д.
 

бр
. 

НДИМЕНОВАНИЕ НА 
УСТАНОВАТА 

Сопствени 
приходи 

Р а с х о^д и Д о т а ц и ј а 

Се дотација 

, 
Ре

д.
 

бр
. 

НДИМЕНОВАНИЕ НА 
УСТАНОВАТА 

Сопствени 
приходи Редовни 

расходи 
Инвестици-

они 
(расходи; 

За покри-
вање на 

вишокот 
на расходите 

За научно 
истражу-

вачка 
работа 

Се дотација 

1 2 ' 3 4 5 6 7 8 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

П . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. -
29. 

30. 

31. 

32. 

Народен театар - Скопје , . 
Радио — Скопје 
Ансамбал за народни игри и 

песни Танец - Скопје - . 
Завод за културно просветен 

и наставен филм - Скопје 
Концертна дирекција - Скопје 

9,509.000 
182,000.000 

2,800.000 

1,500.000 
2,364.000 

137,421.000 
197,600.000 

13,245.000 

8'386.000 
4,864.000 

127,912.000 
15,600.000 

10,445.000 

6,886.000 
2,500.000 

1 

127.912.000 
197,600.000 

10,445.000 

6,886.000 
2,500.000 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

П . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. -
29. 

30. 

31. 

32. 

СЕ: просветни 198,173.000 361,516 000 163,343.000 1 163,343 ООО 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

П . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. -
29. 

30. 

31. 

32. 

Завод за рехабилитација и 
корекција на говорот — 
Битола ' 

Детски дом за деца на пад-
нали борци — Валандово 

Детско одморалиште „Охрид-
ско езеро" — Охрид . . . 

Студентски дом - Скопје . . 
Управа на студентските мензи 

- Скопје 
Интернат на средните меди-

цински училишта - Скопје 
Интернат на школата за ме-

дицински сестри — Скопје 

17,703.000 

29,115.000 

11,520 ООО 
37,324.000 

67,830.000 

7,050.000 

7,723.000 

31,703.000 

31,755.000 

15,520.000 
47,324.000 

67,830.000 

8,750.000 

9,548.000 

14,000.000 

2,640,000 

4,000.000 
10,000.000 

1,700.000 

1,825.000 

1 
\ 

1 

14.000.000 

2,940.000 

4,000.000 
10.000.000 

1,700.000 

1,825.000 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

П . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. -
29. 

30. 

31. 

32. 

СЕ: социјални 178,265.000 212,430.000 34,165.000 34,165.000 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

П . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. -
29. 

30. 

31. 

32. 

Клиника за хируршки болести 
- Скопје , , - . . . -

Клиника за ортопедија - С к о -
пје ; . . . 

Клиника за интерни болести 
- Скопје . . , . - . . . . 

Клиника за детски болести 
- Скопје о . . 

Клиника за инфективни бо-
лести - Скоаје 

Клиника за уво, нос и грло 
- Скопје 

Клиника за очни болести -
Скопје 

Клиника за усни, забни и ви-
лични болести - Скопје 

Клиника за гинекологија и 
акушерство - Скопје . - . 

Клиника за кожни и вене-
рични болести - Скопје 

Клиника за нервни болести 
и психијатрија — Скопје . 

Институт за туберкулоза — 
Скопје - . . . . . . . . . 

Радиолошки институт - Ско-
пје . , ' . . ' . . Л . . 

Клиничка аптека - Скопје 
Клиничка кујна - Скопје . . 
Климичка перална — Скопје 
Клиничка работилница - Ско-

пје ' - . - . . 
Завод за рехабилитација на 

^лица со физички дефекти 
- Скопје . . - . . , . . 

Централен завод за заштита 
на народното здравје -
Скопје . . . . . . . . . 

Завод за заштита на мајки 
и деца - Скопје . \ . V 

130,400.000 

35,000.000 

100,000.000 

72.960.000 

68,200.000( 

30.150.0001 

34,900.000 

10,450.0С0 

100,200.000 

31,950.000 

25,800.000 

62,000.000 

39,800.000 
87.000 ООО 

118,100,000 
13,7С0 ООО 

13,500.000 

28,500.000 

17,000.000 

3,000.000 

130,400.000 

35,000.000 

100,000.000 

72,960.000 

68,200.000 

30,150.000 

34,900.000 

10,450.000 
1 

100,200.000 

31,950.000 

25,800.000 

70,000.000 

39,800 000 
87,000.000 

118,100.000 
13,700.000 

13,500.000 

28.500.000 

80,500.000 

8,000.000 

8,000.000 

63,500.000 

5,000.000 

8,000.000 

63,500.000 

5,000.000 
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ех 

Ѕ 
Си 

1 

НАИМЕНОВАНиЕ НА 
УСТАНОВАТА 

Сопствени 
приходи 

Р а с х о д и Д о т а ц и ј а 

Се дотација 
ех 

Ѕ 
Си 

1 

НАИМЕНОВАНиЕ НА 
УСТАНОВАТА 

Сопствени 
приходи Редовни 

расходи 
Инвестици-

они 
расходи 

За покри-
вање на 

вишокот на 
расходите 

За научна 
истражу-

вачка 
работа 

Се дотација 
ех 

Ѕ 
Си 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

Завод за трансфузија на крв 
- Скопје - . . . , . 

Болница за нервни и душев-
ни болести с. Бардовци -
Скопско ' , . 

Болницава душевно болни -
Д. Хисар 

Специјална детска болница за 
ТБЦ - Скопје 

Специјална болница за ТБЦ 
- Битола 

Специјална болница за ТБЦ 
с. Лешок — Тетовско . -

Специјална болница за бело-
дробна туберкулоза с. Ја-
сен - Т. Велешко . : . 

Специјална болница за Кос-
тно-зглобна ТБЦ - Охрид 

Поликлиника при Држ секре-
таријат за внатрешни ра-
боти — Скопје , . . - . . 

26,300.000 

61,850.000 

60,600.000 

36,800.000 

137,000.000 

29,990.000 

125,100.000 

4 4,600.000 

15,600.000 

26,300.000 

61.850.000 

60,600.000 

36,800.000 

137,000.000 

29,990.000 

125,100.000 

44,600.000 

15,600.000 

-

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

СЕ: здрав, установи 1,560.450.000 1,636.950.000 76,500.000 76.500.000 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

Земјоделски испитателен ин-
ститут - Скопје 

Институт за тутун - Прилеп 
Ветеринар, институт - Скопје 
Завод за унапредување на ло-

зарството и винарството — 
Скопје . . - . . 

Завод за рибарство - Скопје 
Завод за водостопанство — 

Скопје 
Завод за унапредување на 

сточарзтвото — Скопје 
Завод за овоштарство — Ско-

пје . . . - . 
Земска ергела „П октомври" 

с. Гнеотино — Битолско 
Факултетско земјоделско сто-

панство с. Трубарево — Ско-
пје . 

Главна ветеринарна болница 
- Скопје 

70,822.000 
124,150 ООО 

1,635.000 

44,000.000 
2,890.000 

11,900.000 

31,900.000 

10500.000 

66,400.000 

59,570.000 

3,384.000 

62.202.000 
84,150.000 

8,635.000 

47,282.000 
11,890.000 

11,900.000 

38,700.000 

21,000.000 

75,400.000 

59,570 ООО 

5.384.000 

7,620.000 
40,000.000 

7,000.000 

3,282.000 
6,000.000 

4,000.000 

7,500.000 

9,000.000 

2,000.000 

3,000.000 

2,800.000 

. 3,000.000 

7,000.000 

3,282 ООО 
9,000.000 

6,800.000 

10.500.000 

9.000.000 

2,000.000 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

СЕ: земјоделски 427,151.000 427,113.000 47,620.000 38,782.000 8,800.000 47,582.000 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

Шумарски институт - Скопје 
Завод за уредување на шу-

мите — Скопје 
Факултетско шумско стопан-

ство „Караорман" с. Н Се-
ло - Охридско . . 

Ловиште „Дојран" Нов Дој-
ран - Т. Велешка , . 

32,000.000 

22,000.000 

7,500.000 

160.000 

32,000.000 

20,500.000 

8,660,000 

1,810 000 

1,500.000 

1,160.000 

1,650/ 00 

1 

1,160.000 

1,650.000 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

СЕ: шумарски 61,660.000 62,970.000, 1,500 ООО 2,810.000 2,810.000 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

Институт за студии и проек-
тирање при Тех. факултет 
- Скопје . „ . . . . . . 

Завод за урбанизам и станбе-
но комунална техника — 
Скопје . 

Управа за зградите во корист, 
на Н. собрание и И. совет 
— Скопје . . - . . . . 

30,000 ООО 

27,500.000 

11,500.000 

30,000.000 

27,500.060 

49,500.000 38,000,000 38,000.000 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 
44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

СЕ: комунални 69,000.000 107,000.000 38,000 ООО 38,000.000 
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НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСТАНОВАТА 

Сопствени 
приходи 

Р а с х о д и 

Редовни 
расходи 

Инвестици-
они 

^расходи 

Д о т а ц и ј а 
За покри-
вање на 

вишокот на 
расходите 

За научно 
истражу-

вачка 
работа 

Се дотација 

Институт за научно истражу-
вање во индустријата -
Скопје . . . ' . . . . 

Завод за геолошки истражу-
вања - Скопје . 

Завод за испитување на ма-
теријалите при Техничкиот 
факултет - Скопје . . . . 

Завод за геомеханика при 
Техничкиот факултет -
Скопје ' ' 

Завод за ревизија на поучу-
вањето на стопан, органи-
зации — Скопје . . . . 

Завод за продуктивноста на 
трудот - Скопје 

12,200.000 

44,744.000 

3,650.000 

3,700.000 

8,180 ООО 

2,000.000 

17,300.000 

44,744.000 

8,850.000 

4,600.000 

8,180 ООО 

14,000.000 

5,100.000 

4,200.000 

900.000 

8,700.000 

1 000.000 

3,300.000 

СЕ: останати 74.474 ООО 97,674X00 18,900.000 4,300.000 23.200,000 

В К У П Н О : 2.569,173.000 2.905,653.000 49,120.000 372,500 000 13,100 ООО 385,600 ООО 

Член 12 
Одобрените кредити по претсметките на репуб-

личките органи на управата и установите не мо-
жат во текот на годината да се користат повеќе 
од 98% од одобрениот износ со буџетот. 

Целосното користење на одобрените кредити по 
пресметките може да се врши само со претходна 
согласност на Извршниот совет. 

Член 13 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", со важност од 1 јануари 
Ј958 година. 

224. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БАЛЕТОТ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

1956 ГОДИНА 

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за заврш-
ната сметка за извршување на Буџетот на Народ-
на Република Македонија за 1956 година што го 
усвои Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 и 28 декември 1957 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите одржана на 
27 и 28 декември 1957 година. 

У бр. 29 
28 декември 1957 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА БУЏЕТОТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА 1956 ГОДИНА 

Член 1 
Остварените приходи и извршените расходи во 

буџетската 1956 година изнесуваат, и тоа: 
I — по Републички буџет: 
Приходи 5.7121291.115 дин. 
Расходи 5.025.144.708 дин. 
Вишок приходи 687.146.407 дин. 
II — по претсметките на установите 

со самостојно финансирање: 
Приходи 2.286.336.649 дин. 
Расходи 2.219.291.595 дин. 
Вишок приходи 67.045.054 дин. 

III — по претсметките на посебните 
републички фондови: 

Приходи 1.510.312.153 дин. 
Расходи 1.116.672.859 дин. 
Вишок приходи 393.639.294 дин. 

Член: 2 
Се одобрува завршната сметка за извршувања 

на Републичкиот буџет за 1956 годи,на согласно од-
редбите на член 106 од Основниот закон за бу-
џетите. 

Член 3 
Завршните сметки за извршување на Репуб-

личкиот буџет за 1956 година, заедно со завршните 
сметки на установите со самостојно финансирање 
и завршните сметки на посебните републички фон-
дови од точките II и Ш од член 1 од овој Закон 
е составен дел на овој закон. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 
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225. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 
ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ ВО РАБОТИТЕ УРЕ-

ДЕНИ с о РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ВО 
ГОДИНИТЕ 1945—1955 

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичко-
то устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за из-
менување и дополнување на Законот за надлеж -
поета на народните одбори на општините и околии-
те во работите уредени со републичките прописи во 
годините 1945—1955 во пречистен текст, што го ус-
вои Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 27 и 28 декември 1957 година и на седни-
цата на Соборот на производителите одржана на 27 
и 28 декември 1957 година. 

У бр. 30 
28 декември 1957 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ ОД-
БОРИ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ ВО РА-

БОТИТЕ УРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ПРОПИСИ ВО ГОДИНИТЕ 1945—1955 

Законот за надлежноста на народните одбор-и 
на општините и околиите во работите уредени со 
републичките прописи во годините 1945—1955 од 15 
јули 1955 година („Службен весник на НРМ", бр. 

ЈЈ1/55) се менува и дополнува така што неговиот 
пречистен текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ И ОКО-
ЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ 

ОРГАНИ ВО РАБОТИТЕ УРЕДЕНИ СО 
РЕПУБЛИЧКИ пропиени 

А. О П Ш Т Д Е Л 

1) Општи одредби за надлежноста 

Член 1 
За обезбедување положбата и правата и долж-

ностите на општините и околиите во склад со на-
челата утврдени" во Општиот закон за уредување на 
општините и околиите и Законот за надлежноста на 
општинските и околис,ките народни одбори и нив-
ните органи, со' овој закон се одредува надлежноста 
на општинските и околиските народни одбори, како 
и нивните совети и органи на управата во работите 
што со републичките закони и уредби донесен^ 
потврдени од Народното собрание на Народна Реч, 

публика Македонија, до 20 јули 1955 година за-
клучно, се ставени во надлежност на народните 
одбори или нивните органи. 

Народните одбори и нивните органи ги вршат 
и работите што им се дадени во надлежност со за-
кони донесени по 20 јули 1955 година, доколку со 
одредбите на овој закон поедини од тие работи не 
се ставени во надлежност или делокруг на друг 
орган. 

Со одредбите на Посебниот дел од овој закон 
се уредува кои од работите од надлежноста на на-
родниот одбор ги врши соодветниот собор на на-
родниот одбор, обата собора рамноправно односно 
обата собора на заедничка седница, како и кој со-
вет односно орган на управата на народниот одбор 
ги врши поедините работа ,од надлежноста на овие 
органи. 

Член 2 
Од работите споменати во член 1 на овој закон, 

општинските народни одбори, нивните совети и ор-
гани на управата ги вршат работите наведени во 
Посебниот1 дел од овој Закон под I, а околиските на-
родни одбори, нивните совети и органи на управата, 
ги вршат работите наведени во Посебниот дел од 
овој закон под II. 

Член 3 
Извршниот совет во склад со Одредбите на За-

конот за надлежноста на општинските и околис-
ките народни одбори и нивните органи и овој за-
кон ќе донесе уредба за надлежноста на општин-
ските и скопските народни одбори и нивните ор-
гани, во работите што се прописите на бившата 
Влада на Народна Република Македонија, Изврш-
ниот совет, републичките совети и републичките 
органи на управата се ставени во' надлежност на 
народните одбори и нивните органи. 

Член 4 
Општинските и околиските наводни одбори до-

несуваат општествен план на општината односно 
околијата. 

Општинските и околиските народни одбори, 
нивните совети и органи на управата покрај рабо-
тите во кои нивната, надлежност е утврдена со овој 
закон и со уредбата донесена на основа на овласта 
од член 3 на овој закону ги вршат и работите кои 
во нивна, надлежност ,се ставени со републичките 
прописи донесени по 20 јули 1955 година, како и 
правата и. должностите што им се утврдени со За-
конот за народните одбори на општините, Законот 
за народните одбори на околиите, За,конот за спро-
ведување на уредувањето на општините и околии-
те, Законот за органите на управата во Народна 
Република Македонија и Законот за избор и отпо-
викување одборници, на народните одбори. 

Органите од претходниот став имаат, и права и 
должности во' од,нос на управувањето со општона-
родниот имот што им се утврдени ро републички 
прописи, овласти што со републички "прописи се 
дадени на сите државни органи за заштита и оства-
рување на правата и обврските што"'им се утвр-
дени со закон, водат управна постапка и решаваат 
во работите од својата надлежност, преземаат 
управни дејства и потребни мерки за кои- се овла-

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 
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стени, како и сите други дејства потребни за из-
вршување на работите од својата надлежност, ако 
со одредбите на Посебниот дел од овој закон или 
други посебни прописи вршењето на поедините 
овласти, дејства и мерки не е ставено во надлеж-
ност на други органи. 

Општинските и околиските народни одбори ги 
имаат и овластите што со републички прописи се 
дадени на сите државни органи за основање само-
стојни установи и организации. 

Член 5 
Претседателот и членовите на управните коми-

сии на народниот одбор што се образуваат на ос-
нова прописи, ги именува и разрешува соодветниот 
совет, освен ако со одредбите на Посебниот дел од 
овој закон; или со посебни републички прописи до-
несени по неговото влегување во сила или со одлу-
ка на народниот одбор не е одредено да ги имену-
ва и разрешува друг орган. 

Член 6 
Општинските народни одбори и нивните орга-

ни решаваат во прва степен во управната постапка 
во сите управни работи од надлежноста на народ-
ните одбори или нивните органи, освен во оние за 
кои со овој закон или со посебните прописи доне-
сени по 20 јули 1955 година е изрично пропишано 
во нив да решава околиски орган. 

Во сите управни работи од досегашната над-
лежност на околиските народни одбори во кои во 
управната постапка во прва степен решава оп-
штинскиот орган, за решавање по жалбата против 
првостепеното решение е надлежен соодветниот ор-
ган на околискиот народен одбор. 

Член 7 
Во сите случаи во кои оо досегашните репуб-

лички закони или други републички прописи е 
предвидена согласност на околиските органи на 
актите' на општинските органи, односно согласност 
на републичките органи на актите на околиските 

^ани, се укинува таквата согласност, освен ако 
нејзиното давање е изрично предвидено со одред-
бите на овој закон или со уредбата донесена на 
основа член 3 од овој закон. 

Член 8 
Општинските народни одбори во склад со од-

редбите на Законот за надлежноста на општинските 
и околиските народни одбори и нивните органи ги 
вршат сите инспекциски работи по републичките 
прописи од досегашната надлежност на околиските 
народни одбори доколку поедини од тие работи со 
одредбите на овој закон, уредбата донесена на ос-
нова на член 3 од овој закон или со подоцна до-
несените прописи не се изрично задржани во над-
лежност на околиските народни одбори. 

2) Посебни одредби за вршењето на работите од 
надлежноста на народните одбори и нивните органи 

Член 9 
Општинските и околиските народни одбори ка-

ко и нивните совети и органи на управата ги вршат 
работите наведени во Посебниот дел од овој закон 
под I односно под II, на начин и под условите од-

редени со' прописите со кои тие работи се уреде-
ни, доколку со одредбите на овој закон поинаку не 
е одредено. 

Ако поедини од тие прописи молчаливо се 
сменети или се во спротивност со подоцнешните 
прописи, одредбите на овој закон во однос на тие 
работи ќе се применуваат во склад со тие шдоц-
нешни прописи. 

Член 10 
Ако во прописите за надлежноста не е одреде-

но кој совет односно орган на управата на народ-
ниот одбор врши поедина работа, таа работа ја ВР-
ШИ советот односно органот на управата во чиј де-
локруг таква работа спаѓа согласно со од,луката 
на' народниот одбор. 

3) Надлежноста на општинскиот и околискиот 
судија за прекршоци 

Член 11 
Општинскиот судија за прекршоци ја води ад--

министративноказнената постапка во прва степен 
по сите прекршоци што со досегашните републич-
ки ПРОПИСИ се ставени во надлежност на судијата 
за прекршоци, освен прекршоци за кои со одред-
бите од следниот член е предвидена надлежност на 
околискиот судија за прекршоци. 

Член 12 
Околискиот судија за прекршоци води админи-

стративноказнена постапка во прва степен: 
а) но прекршоците кои со' досегашните репуб-

лички ПРОПИСИ се ставени во надлежност на су-
дијата за прекршоци, а за кои е пропишана казна 
затвор преку 15 дена или парична казна преку 
20.000 динари, или за кои е пропишана парична 
казна во сразмерен или сличен однос спрема од-
редената основа; 

6̂  без оглед на пропишаната казна по прекр-
шоците предвидени во Уредбата за забрана сни-
мање и екипирање на поедини објекти („Службен 
весник на НРМ", бр. 7/52). 

Б. П О С Е Б Е Н Д Е Л 

I. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИН-
СКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ 

ОРГАНИ 

1) Во областа на стопанството -

а) Ф и н а н с и и 

Член 13 
Закон за месниот самопридонес („Службен вес-

ник на НРМ", бр. 40/55) 
Покрај другите работи кои со овој закон се ста-

вени во надлежност на општинските народни од-
бори и нивните органи, народниот одбор и неговите 
органи ги вршат и следните работи: 

1) известување на собирот на избирачи за ре-
шението за неприфаќање заклучокот за воведува-
ње местен самопридонес Очлен 15 став 2); 

2) составување преглед на обврските на граѓа-
ните што проистекнуваат од одлуката на воведува-
ње местен самопридонес (член 17 став 1). 
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в) З е м ј о д е л с т в о 

Член 16 
Закон за рибарство („Службен весник на НРМ4'' 

бр. 21/50, 30/51): 
1) вршење непосреден надзор над риболовните 

води и риболовот (јчлен 4 став 3); 
2) управување со риболовните води и одреду-

вање риболовните подрачја (член 4 став 3); 
3) склучување договор за давање на користење 

риболовни подрачја за ловење на риба (член 26 
став 1); 

4) издавање дозволи за вршење на риболов 
(член 27 став 2); 

5) издавање дневни риболовни дозволи (/член 29 
став 2); 

6) одземање дозволи за риболов од лица кои 
ловат противно на одредбите на овој закон (чл. 30); 

7) донесување решенија за надомест на штета 
до 2.500 динари (член 31 став 3); 

8) вршење надзор над стручната работа на 
здруженијата на риболовните (член 36 став 2). 

Работите под точка 1, 4, 5, 6, 7 и 8 ги врши ор-
ганот на управата надлежен за работите на земјо-
делството, работата под точка 2 ја вршат обата со-
бора рамноправно, а работата под точка 3 ја врши 
претседателот на народниот одбор. 

Член 17 
Закон за унагтредување на сточарството О,,Служ 

бен весник на НРМ", бр. 35/54): 
1) давање одобрение за кастрирање на лицен-

цирани грла (член 8); 
2) водење евиденција и надзор над приплодни-

ците на сточарско" зем јод е л ски стопанства (член 10); 
3) донесување решение за образување на елит-

ио односно матично стадо (член 16 став 1); 
4) водење матични книги за избраните грла на 

приватните стопанства ((член 19); 
5) давања одобрение за клање избраните грла 

и нивниот подмладок (член 19). 
Работите под точка 1, 2, 4 и 5 ги врши органот 

на управата надлежен за работите на ветеринар-
ството а работата под точка 3 ја врши советот над-
лежен за работите на ветеринарството. 

3) објавување прегледот на обврските заедно со 
одлуката за воведувањето на месниот самопридонес 
(член 17 став 2 и 4); 

4) именување комисија за решавање по жал-
бите на обврзниците на месниот самопридонес на 
определена обврска ((член 18 став 2); 

5) именување одборничка комисија која се гри-
жи за спроведувањето одлуката за месниот само-
придонес (член 19 став 2); 

6) поднесување извештај за текот на спроведу-
вањето одлуката за месниот самопридонес (член 23 
став 1); 

7) поднесување целостен извештај по извршу-
вањето на објектот (член 23 став 2); 

8) одредување непосредно да се грижи месниот 
одбор за 'спроведување на одлуката за месниот 
?амопридонес фшен 24); 

9) вршење административните работи во врска 
со спроведувањето на одлуката за местен самопри-
донес (член 25). 

Работата под точка 8 ја вршат обата собора 
рамноправно, работите под точка 4 и 5 ги вршат 
обата собора на заедничка седница, работите под 
точките 2, 3 и 9 ги врши органот на управата над-
лежен за рабатите на финансиите, а работите под 
точка 1, 6 и 7 ги врши претседателот или одбор-
ник што тој ќе го одреди. 

Член 14 
Закон за даночно' книговодство („Службен вес-

ник на НРМ", бр. 40/55) 
Покрај другите работи кои со овој закон се ста-

вени во надлежност на општинските народни од-
бори и нивните органи, народниот одбор и 'него-
вите органи ги вршат и следните работи: 

1) водење даночно книговодство (член 1); 
2) составување годишна даночна сметка (член 5 

став 2); 
3) доставување до секој даночен обврзник из-

вод за крајното салдо (член 5 став 3); 
4) именување специјална стручна комисија (чл. 

6 став 1); 
5) одобрување на годишната даночна сметка 

(член 6 став 3). 
Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши органот на 

управата надлежен за работите на финансиите, ра-
ботата под точка 5 ја вршат обата собора рамно-
правно, а работата под точка 4 ја вршат обата со-
бора на заедничка седница. 

Член 15 
Закон за општински прорез (^,Службен весник 

на НРМ", бр. 40/55) 
Покрај другите работи кои со овој закон се ста-

вени во надлежност на општинските народни од-
бори' и нивните органи народниот одбор и него-
вите органи ги вршат и следните работи: 

1) донесување одлука за воведување општин-
ски прирез (член 1); 

2) определување стопата на општинскиот при-
рез (член 5 став 2). 

Работите под точка I и 2 ги вршат обата со-
бора рамноправно, 

Член 18 
Закон за унапредување на овоштарството 

(,.Службен весник на НРМ", бр. 35/54): 
1) попишување и водење евиденција на овош-

ните насади и земјишта погодни за овошки (член 6 
став 3); 

2) давање одобрение за садење насади во на-
учни цели ((член 7); 

3) давање одобрение за садење овоштен "насад 
(член 8) ; 

4) давање одобрение за ископачување и сече-
ње на овошки на ерозиони, стрмни и каменит те-
рени (член И став 2); 

5) давање одобрение за сечење на ореви и 
костени (член 12 стзв 2); 

о) давање одобрение за производство на ово-
штен посадочен материјал ((член 23 став 1); 

7) вршење надзор над производството и про-
метот на овоштен посадочен материјал (член 23 
точка 2); 
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8) давање одобрение на производителите за 
производство на овоштен посадочен материјал (чл. 
24 став 3); 

9) вршење непосреден надзор над овошните 
расадници (член 25); 

10) одобрување перспективни производни пла-
нови на овошни расадници (член 30); 

11) донесување решенија за забрана на ово-
штен посадочен материјал (член 38); 

12) донесување решенија за забрана на произ-
водството на овоштен посадочен материјал на ин-
дивидуални производители (член 38 став 2). 

Работите под точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
ги врши органот на управата над лажен за рабо-
тите на земјоделството', а работата под точка 10 ја 
Бр ши советот надлежен за работите на земјодел-
ството. 

Член 19 
Закон за унапредување на лозарството („Служ-

бен весник на НРМ", бр. 35/54): 
1) давање одобрение за подигање ново лозје со 

питома лоза односно одредени подлоги (член 7); 
2) вршење надзор над производството и про-

метот на лозов посадочен материјал (член 17 ставЗ); 
3) давање одобрение за производство на лозов 

посадочен материјал (член 18 став 1); 
4) вршење непосреден надзор над сите расад-

ник^ за производство на лозов посадочен матери-
јал (член 19); 

5) одобрување перспективните производствени 
планови . на лозовите расадник (член 24); 

6) донесување решение за забрана производ-
ството на лозов посадочен материјал ((член 31 став 
I и 2). 

Работите под точка 1, 2, 3, 4 и 6 ги врши орга-
нот на управата надлежен за работите на земјо-
делството а работата под точка 5 ја врши советот 
надлежен за работите на земјоделството. 

Член 20 
Закон за сузбивање и уништување на плеве-

л и ^ („Службен весник на НРМ", бр. 40/55): 
1) организирање семечистателни станици (член 

5 став 2); 
2) забранување остатоци од вршидбата и од 

прочистување на семенскиот материјал да се упо-
требуваат За исхрана на добиток во сурова со-
стојба (член 6 став 2); 

3) забранување, по мислење на одделни зем-
јоделски установи, за определен број години да се 
сее култура осетлива на соодветни плевели (чл. 7); 

4) наредување да се врши заорување на стрм-
ништата и да се прилагаат други специјални мерки 
за сузбивање и уништување на плевелите (чл. 8); 

5) наредувале во определен рок да се превзе-
мат мерки за непосредно уништување на пл ове-
рите (член 10 став 1); 

6) наредување во определен рок да се покоси 
и биде уништена со соодветни хемиски средства 
или земјиштето да се преоре и организира нивното 
извршување за сметка на задолженото лице (член 
10 став 2); 

7) одредување превземање на општа акција за 
уништување на плевелите од соодветниот реон (чл. 
II став 1); 

8) одредување земјоделска станица и обезбеду-
вање кадар за стручно раководење како и што ќе 
раководи со општата акција за уништување на 
плевелите (член 11 став 2); 

У) задолжување одделни лица, стопански орга-
низации и установи со свои уреди и средства да 
учествуваат или се стават на располагале на оп-
штата акцИЈа за уништување на плевел л те ^чл^н 11 
став 6). 

±-аоотата под точка 1 ја вршат ооата собира 
рамноправно, раоогиге под точка 2, 3, 4, 7 и а ги 
врши сиве гог надлежен за раиохиге на ^емј о дел-
ивото, а раоотихе под точка о, о и 6 хи врш,1 о г а -
нот на управата надлежен за раоошге на з еби-
де летното. 

Член 21 
Закон за заштита на дооитокот од заразни бо-

лести и^лужоен весник на ЈПТ̂ М", ор. У/ООЈ 

Покрај другите работи кшл со ОВОЈ закон се 
ставени во надлежност на опшшнс^-ие ^а^о^нл 
одоорп и нивните органи, народниот одоор и него-
вите органи ги вршат и следните ра^ош: 

1) пропишување општи мерки со цел да се на-
права! пеш тетки предметите ипо оиле во допир со 
заразен добиток (јчлен став 2); 

уреду^а^е на иа^арУЈШ1ата за добиток (чл. 15); 
3) определување и уредување на местата Ја 

нештетно отстранување на мрши од пролеани жи-
вотни (член IV); 

4) назначување стрводер за едно или повеќе 
населени моста (член 17 став 1); 

донесување поолиски прописи за кучињата 
(член 21); 

6) надоместување штетата за закланиот доби-
ток поради заболување од туберкулоза и бруцелоза 
наредени од. неговите органи (член 26 став 3;; 

7) сноселе трошоците за спречување и отстра-
нување на болестите од член 2 на овој закон (чл. 28 
став 1). 

Работите под точка 1, 2 и 5 ги врши советот 
надлежен за работите на ветеринарството, работите 
под точка 3, 6 и 7 ги врши органот на управата 
надлежен за работите на ветеринарството, а рабо-
тата под точка 4 ја врши комисијата за избори и 
именувања. 

Член 22 
Закон за водите („Службен весник на НРМ", 

бр. 11/57) 
Покрај другите работи кои со овој закон се 

ставени во надлежност на општинските народни 
одбори и нивните органи, народниот одбор и него-
вите органи ги вршат и следните работи: 

1) донесување на водостопански основи (1член 8 
став 1); 

2) донесување на ориентациона водостопанска 
основа (член 9 став 1). 

Работите под точка . 1 и 2 ги вршат обата со-
бора рамноправно. 

Член 23 
Закон за спречување на полски штети („Служ-

бен весник на НРМ", бр. 20/57) 
Покрај другите работи кои со овој закон се 

ставени во надлежност на општинските народни 

I 
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одбори и нивните органи, народниот одбор и него-
вите органи ги вршат и следните работи: 

— установување на права и должности на гра-
ѓаните (член 5). 

Работата ја вршат обата собора рамноправно. 

Член 24 
Уредба за регистрација и ползување на црни-

чевите дрвја (ј„Службен весник на НРМ", бр. 18/48): 
1) организирање и евидентирање на црничевите 

дрвја и давање одобрение за кореење на црнич ед-
ните дрвчиња (член 3 и 4); 

2) водење евиденција, насрчување, потпомагање 
и контролирање свиларопроизводството во сите не-
гови фази (член 4); 

3) давање одобренија за сечење, искорнување 
и пренесување на црничевите дрвја (член 5 став 2). 

Работите под точка 1„ 2 и 3 ги врши органот на 
управата надлежен за работите на земјоделството, 

в) Ш у м а р с т в о 

Член 25 
Закон за ловот ^,,Службен весник на НРМ'', 

бр. 10/49): 
1) управување со државните ловишта од ло-

кално значење (член 3 став 2); 
2) вршење непосреден надзор над спроведува-

њето на прописите за ловот (член 3 став 2); 
3) давање одобренија за труење на одредени 

Видови незаштитени дивини (член ,17 став 1); 
4) давање одобренија за ловење со кучиња бра-

кирци (јчлен 18 став 1); 
5) вршење надзор над стручната работа на ле-

жечките здруженија (член 20 став 5); 
6) давање предлог за одобрување на ловишта 

па ловечки здруженија (член 34 став Зђ; 
7) склучување договори со ловечкиге здруже-

нија со кои се одредуваат овластувањата (правата) 
и обврските на ловечките здруженија (член 36 
став 2); 

8) задолжување на управата на "ловиштето од-
носно ловечката организација во определено време 
да го намали бројот на определена врста дивина 
(член 41); 

9) давање дозволи за лов (член 43 став 1); 
10) донесување решенија за надомест на штета 

до 2.500 динари ((член 49 став 1). 
Работата под точка 1 ја вршат обата собора 

рамноправно, работите под точка 2, 3, 4, 5, 9 и 10 
ги врши органот на управата надлежен за работите 
на шумарството, работите под точка 6 и 8 ги врши 
советот надлежен за работите на шумарството, а 
работата под точка 7 ја врши претседателот на на-
родниот одбор. 

Член 26 
Закон за пасиштата и утрините од општонарод-

ниот имот („Службен весник на НРМ", бр. 19/55); 
1) вршење инвентаризација, категоризација, 

класификација и разграничување на пасиштата и 
утрините (член 5 став 1 и 2); 

2) образување посебна комисија за проучување 
прашањата во врска со инвентаризациј ата, катего-

ризацијата, класификацијата и разграничувањето 
на пасиштата и утрините (член 6 став 1); 

3) утврдување со решение површината, грани-
ците, категоријата, класата и капацитетот на па-
сиштата одно-сно утрините ((член 8 став 1); 

4) одобрување на програмата, за стопанисува-
ње на пасиштата односно утрините (член 12 став 2); 

5) давање согласност за времените програми за 
стопанисување со пасиштата и утрините (член 25 
став 2). 

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собора 
рамноправно, работата под точка 2 ја вршат обата 
собора на заедничка седница, а работите под точка 
4 и 5 ги врши советот надлежен за работите на шу-
марството. 

Член 27 
Закон за шумите („Службен весник на НРМ", 

бр. 11/57) 
Покрај другите работи кои со овој закон се 

ставени во надлежност на општинските народни 
одбори и нивните органи, народниот одбор и него-
вите органи ги вршат и следните работи: 

1) одредување на надоместокот за пасење, жи-
вење, собирање на лисна постилка, вадење камен, 
песок, глина и други оостоини од шуми од опште-
ствена сопственост (Јчлен 25); 

2) прогласување на предели за парк — шуми 
(член 63 став 2); 

3) донесување на проекти за пошумување и ме-
ли орирање на терените на своето подрачје, што 
треба да се пошумат односно мелиорираат (член 69). 

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора 
рамноправно, а работата под точка 3 ја врши со-
ветот надлежен за работите на шумарството. 

Член 28 
Закон за заштита на страните земјишта од еро-

зија и за уредување на пороите (Службен весник 
на НРМ" бр. 11/57); 

Покрај другите работи што со овој закон се 
ставени во надлежност на општинските народни 
одбори и нивните органи^ народниот одбор и него-
вите органи ги вршат и следните работи: 

1) решавана за обврската на сопствени,ците на 
земјиштето односно 'органите на управувањето со 
земјиштето во ерозионите подрачја да дозвола,т упо-
треба на своето земјиште за донесување и истова-
рување и приготвување на градежен материјал 
(член 14 став 1); 

2) пропишување на обврска за бесплатна работа 
Јза изведување на техничките работи или други 
заштитни марки за заштита на земјиштето и об-
јектите што се од непосреден интерес за месното 
население (член 24 став 1). 

Работата под точка 2 ја вршат обата собора 
рамноправно^, а работите цод точка 1 органот на 
управата надлежен за работите на шумарството. 

г) У г о с т и т е л с т в о и т у р и з а м 

Член 29 
Закон за туристичко логорување („Службен 

весник на НРМ", бр. 9/56). 
Покрај другите работи кои со овој закон Се 

ставени во надлежност на општинските народни 
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одбори и нивните органи, народниот одбор на оп-
штината и неговите органи ги вршат и следните 
работи: 

1) одобрување местата за туристичко логорува-
ње (член 2 став 2); 

2) донесување прописи. за запазување редот, 
чистотата, организацијата и условите во турис-
тичкиот логор (член 8 став 1); 

3) назначување чувар на туристичкиот логор 
(член 9); 

4) давање одобрение за туристичко логорување 
на место што не е претходно одредено за туристич-
ко логорување (член 12 став 1); 

5) одредување надоместок за користење на ло-
горот и уредите (член 13 став 1); 

6) ослободување поедини организации или гру-
пи деломично или наполно од плаќање на, надоме-
сток (член 13 став 2); 

7) доверување на организации за унапредување 
на туризмот грижата за одржување на местото што 
е одредено "за туристичко логорување (член 14 
став 1); 

8) пропишување највисокиот износ на надоме-
стокот (член 14 став 2). 

Работите под точка 2, 5, 6 и 7 ти вршат обата 
собора рамноправно, работите под точка 1 и 3 ги 
врши советот надлежен за работите на туризмот, 
работата под точка 3 ја врши комисијата за избори 
и именувања, а работата под точка 4 ја врши ор-
ганот на управата надлежен за работите на ту-
ризмот. 

д) С о о б р а ќ а ј 

Член 30 
Закон за јавните патишта („Службен весник на 

НРМ", број 19/55): 
1) прогласување јавни патишта од Ш и IV ред 

(член 8 и 9); 
2) давање претходно мислење за категоризира-

ни јавен пат од П1 ред за јавен пат од Ш ред и 
обратно; категоризирани на јавен пат од IV ред 
во јавен пат од Ш ред и обратно (член И); 

3) непосредно управување со јавните патишта 
категоризирани (во Ш и IV (ред (член 12); 

4) водење катастар за јавните патишта од Ш 
ш IV ред (член 14 став 2); 

5) одредување главниот правец на јавни патиш-
.та од Ш и IV ред (член 16); 

6) одржување во исправна состојба на патните 
и сообраќајните знаци (член 22); 

7) одредување извориштата на материјал за 
изградување на реконструкција и одржување на 
јавни патишта (член 25 став 2); 

8) одредување обврска и лична работа и други 
Мерки за обезбедување потребен материјал и рабо-
та со моторни и други возила во случај на преки-
нување сообраќај поради елементарни непогоди 
(член 28 став 1); 

9) пропишување употреба на бесплатна работна 
сшга за изградување, реконструкција и одржување 
на јавен пат (член 29 став 1); 

- - . - 10) донесување одлука за надоместок на вози-
лото односно добитокот (член 30 став 2); 

11) дозволување вонредна употреба на јавен 
пат од Ш и IV ред (член 36); 

.12) наредување на забрана на сообраќајот на 
јавен пат од Ш и IV ред (член 37 став 1); 

13) дозволување заземање и употреба на јавен 
пат од Ш и IV ред и патно земјиште за други цели 
освен за целите на сообраќајот (член 40); 

14) издавање одобрение за изградување или 
реконструирани пристапни патишта, уреди за 'спро-
ведување вода и други објекти, градба и поставува-
ње железнички шини, телеграфски, телефонски, 
електроводди и други столбови и реклами и други 
предмети на патишта од Ш и IV ред пропишување 
услови и работи потребни за заштита на патот, пат-
ните објекти и сигурноста на сообраќајот на па-
тиштата од Ш и IV ред (член 41); 

15) одобрување изградба на станбени и стопан-
ски згради на растојание одредено во член 44 по-
крај патиштата од Ш и IV ред (член 45 став 1); 

16) одржување чистота на доловите од патиш-
тата од Ш ред што се наоѓаат надвор од населе-
ните места (член 48 став 2); 

17) поднесување пријави против сторителите на 
прекршоци (член 50). 

Работите под точка, 1, 2, 5, 8, 9 и 10 ги вршат 
обата собора рамноправно, работата под точка 7 ја 
врши советот надлежен за работите на јавните па-
тишта а работите под точка 3, 4, 6 и 11—17 ги врши 
органот на управата надлежен за работите на јав-
ните патишта. 

Член 31 
Уредба за јавен превоз во патниот сообраќај 

(„Службен весник на НРМ", /број 39/53): 
1) издавање на одобрение за обавување превоз 

во јавниот сообраќај на земјоделци - сопственици 
на запрежни возила (член 9 став 2); 

2) издавање на одобрение за вршење на превоз 
преку работоводител до една година (член 10 
став 2); 

3) издавање на одобрение на вдовица за про-
должување работата преку работоводител и преку 
една година (член 10 став 3); 

4) издавање одобрение на вдовица со малолетни 
деца односно на старател на малолетни деца пре-
возот да се врши преку работоводител до полнолет-
ството на децата (член 10 став 4); 

5) одземање на дозвола (член 13); 
6) издавање дозволи за превоз со запрежни во-

зила на подрачјето на општината (член 14 став 1); 
7) издавање дозвола за превоз со моторни во-

зила на подрачјето на општината (член 14 став 2); 
8) пропишување тарифа за превоз на патници 

и стоки во јавниот сообраќај на подрачјето на оп-
штината (член 16 став 1); 

9) издавање одобрение за обавување линиски 
превоз на подрачјето на општината (член 17 став 2); 

10) распишување и спроведување лицитација 
за издавање одобрение за постојани линии на по-
драчјето на општината (член 19 став 1); 

11) донесување на возен ред (член 22); 
12) донесување на прописи за обавувањето на 

превозот на подрачјето на општината (член 22); 
13) давање согласност за времено или трајно 

обуставување превозот на определена постојана ли-
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пиј а на подрачјето на општината (член 26 став 
1 и 3); 

14) издавање одобрение за превоз на патници 
на постојани линии на подрачјето на општината со 
камиони (член 27 став 1); 

15) одредување места за автобуски станици 
(член 32); 

16) водење регистар за издадените дозволи и 
одобренија (член 33 став 1); 

Работата под точка 12 ја свршат обата сабота 
рамноправно, а работите под точка 1—11 и 13—16 
ги врши органот на управата надлежен за работите 
на сообраќајот. 

г) З а н а е т ч и с т в о 

Член 32 
Закон за занаетчиството („Службен весник на 

НРМ" број 3/51): 
1) образување испитна комисија за полагање 

испит за занаетчиски помошници (член 17 став 3); 
2) вршење надзор над работата на испитната 

комисија за полагање испит за занаетчиски помош-
ник (член 17 став 4); 

3) донесување решение за одобрување полагање 
на испит за занаетчиски помошници (член 18 став 2); 

4) примање пријави за полагање испити за за-
наетчиски помошници (член 21 став 1); 

5) решавање по приговорите против решенијата 
на испитната комисија заради неправилности во 
работата при полагањето на занаетчиски испит 
(член 23 став 5). 

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи, 
а работите под точка 3—5 ли врши органот на упра-
вата надлежен за работите на трудот и трудовите 
односи. 

2) Бо областа на комуналните работи и 
градежништвото 

Член 33 
Закон за одредување имиња на населените 

места, улиците и плоштадите и за нумерирање на 
куќите („Службен весник на НРМ", бр. 2/48, 
22/49): 

1) одредување и (изменување имињата на ули-
ците и плоштадите (член 6); 

2) грижа имињата на улиците и плоштадите да 
бидат видно истакнати и читко означени (член 7); 

3) обележување на куќите, градилиштата и 
празните плацеви со броеви за сметка на сопстве-
никот (член 8 став 2); 

4) водење на евиденција на куќите, градилиш-
тата и празните плацееи. 

Работата од точка 1 ја врши општинскиот со-
бор, работите од точка 2, 3 и 4 ш врши органот на 
управата надлежен за комунални работи, 

Член 34 
Закон за одржување на станбените згради 

(,,Службен весник на НРМ", бр. 19/50): 
1) издавање дозвола за претворање станбени 

простории во работни простории и употребување на 
станбени простории за работни и други цели (член 
4 став 2); 

2) издавање дозвола за претворање работни 
простории во станбени и за вршење поправки на 
станбени и работни простории (член 4 став 2); 

3) ослободување од обврската од чл. 17) чл. 19); 
4) преземање мерки за отклонување неправил-

ната упогреоа на ста ноевите и работните простории 
и нивните уреди ((член 25); 

5) решавање поправките на зградите да се из-
вршат за сметка на сопственикот (уживателот) 
(член 29 став 1); 

6) решсавање сопствениците на оштетените и не-
довршените згради да ги поправат односно довршат 
(член став 1); 

7) вршење надзор на употребата и одржува-
њето на станбените згради (член 36 став 1); 

8) основање на станоева инспекција (член 36 
став 2); 

9) основање на станбен совет (член 37 став 1); 
10) вршење на општ преглед на сите станоева 

згради (член 
И; водење на евиденција за големината и сос-

тојбата на станбените згради и до. (член 40); 
12) водење сметка и спроведување на постапка 

за поставување на старател на непознат или отсу-
тен сопственик на зграда (член 41); 

13) донесување на решенија по прв степен 
(член 42). 

1-аорлите под точка 8 и 9 ги вршат обата собора 
рамноправно, работите под точка а и 6 ги в,рши со-
ветот надлежен за комуналните раооти, а раооште 
под точка 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12 и 16 ш в;рши ор-
ганот на управата надлежен за комунални работи. 

Член 35 
Уредба за димничарската служба („Службен 

ресник на НРМ", бр. 4/о0); 
1) издавање уверение дека димњаците и дру-

гите ложачки уреди одговараат на постојните про-
писи (член 3 став 2); 

2) издавање дозвола на димничарски задруги 
за вршење на димничарска служба (член 4 став 2); 

3) организирање на димничарска служба (член: 
6 став 2 и 3); I ( ( ^ 

4) давање дозвола за самостојно вршење на 
димничарска служба (член 7 став 2); 

5) пропишување тарифа за плаќање надомест 
за чистење на димњаците (член 8 став 2); 

6) одредување бројот и големината на димни-
чароките реони и ра-спределување на поедини дим-
ничарски претпријатија или димничарскл задруги 
(член 10 став 2); 

7) определување димничарската служба во еден 
димничарски реон да ја вршат повеќе димничарски 
претпријатија или димничарски задруги (член 11 
став 3); . 

8) давање одобрение на димничар да може во 
време определено за вршење на димничарска служ-
ба да се оддалечи од својот димничарски реон 
(член 12 став 1); 

9) вршење непосреден надзор над организаци-
јата и вршењето на домничарската служба (член 
14 став 1); 

10) стручна контрола над вршењето на димни-
чарската служба и над извршувањето превентива" 
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н)о-пожарните мерки во поглед на чистењето на 
димњаците (член 14 став 2). 

Работите под точка 3 и 5 ли вршат обата собора 
рамноправно, а работите под точка 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9 и 10 ги врши органот' на управата надлежен за 
комунални: работи. I 

Член 36 
Ујредба за издавана дозволи за рушеше на 

вгради („Служен весник на НРМ", бр. 18/51): 
— решавање по барање за издавање дозвола за 

рушење на згради (член 2 и 3). 
Работата ја врши: органот на управата надле-

жен за работите на градежништвото. 

Член 37 
Уредба за изградба станбени згради на лицата 

бегалци од Егејска Македонија („Службен весник 
на НРМ", бр. 20/52): 

— образување комисија за вршење прием на 
з-гради и претсметката на потрошените средства 
(член 9 став 3). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на градежништвото. 

3) Во областа на просветата и културата 

Член 38 
Закон за "музеите (,,Службен весник на НРМ" 

број 11/48): 
1) донесување решенија за основање музеи од 

локално значење (член 3); 
2) вршење непосредно раководство и надзор над 

музеите што ги основал (член 4); 
3) донесување поблиски прописи за задачите, 

организацијата и работата на музеите што ги осно-
вал (член 5). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора 
рамноправно, работата под точка 3 ја врши советот 
надлежен за работите на културата, а работата под 
точка 2 органот на управата надлежен за работите 
на културата. 

Член 39 
Закон за седумгодишното основно школување 

(„Службен весник на НРМ", бр. 38/48): 
1) основање и укинување училишта за задол-

жително школување под условите предвидени во 
посебните прописи а во рамките на програмата за 
развитокот на школството која ја утврдува Изврш-
ниот совет односно околискиот собор (член 3); 

2) вршење надзор над работата на училиштата 
за задолжително школување (член 6 став 1). 

РабсЈтата под точка 1 ја вршат обата с обор а 
рамноправно, а работите од точка 2 органот на 
управата надлежен за работите на просветата. 

Член 40 
Закон за државните архиви („Службен весник 

на НРМ", бр. 1/51); 
1) основање државна архива на историски знае-

нава град (член 2); ) 
2) вршење надзор над работата на државната 

архива на град (член 5); 
3) 01безбедување средства за финансирање на 

државна архива на град (член 5); 

4) основање архивски совет и именување чле-
нови на архивскиот совет на државна архива 
(член 9). 

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата со-
бора рамноправно, работата под точка 4 ја вршат 
обата собира на заедничка седница, а работата под 
точка 2 ја врши органот на управата надлежен за 
работите на културата. 

Член 41 
Закон за вечерните основни! училишта („Служ-

бен весник на НРМ", бр. 35/54): 
1) основање вечерни основни училишта под 

условите предвидени во посебните прописи, а во 
рамките на програмата за развитокот на школство-
то која ја утврдува Извршниот совет односно око-
лискиот собор (член 2); 

2) назначување управител на еечфно основно 
учи,лиште (член 9). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора 
рамноправно, а работата под точка 2 ја вршат обата 
собора на заедничка седница. 

Член 42 
Закон; за отворање виши гимназии односно 

виши к,ласови на гимназии (,,-Службен (весник на 
НРМ", бр. 35/54): 

— отворање виши гимназии односно виши кла-
сови на гимназии под условите предвидени во по-
себните прописи, а во рамките на програмата за 

' развитокот на школството која ја утврдува Изврш-
ниот совет односно околискиот собор (член 1). 

Работата ја вршат обата собора рамноправно. 

Член 43 
Закон за нижите вечерни гимназии („Службен 

весник на НРМ" бјрој 19/55): 
— основање нитки вечерни гимназии под усло-

вите предвидени во посебните прописи, а во рам-
ките на програмата за развитокот на школството 
која ја утврдува Извршниот совет односно околис-
киот собор (член 2). 

Работата ја вршат обата собира рамноправно. 

Член 44 
Закон за управзтвање со културно-цросетните, 

уметничките и научните установи („Службен весник 
на НРМ", бр. 9/56): 

1) основање културноо-просветни, уметнички и 
научни установи (член 4); 

2) потврдување правилата на установата 
(член 5); 

к) именување членови на советот на установата 
(член 7); 

4) разрешување член на установата пред да из-
мине времето за кое е именуван и именување на 
неговото место друг член (член 9); 

5) претресување годишниот извештај за рабо-
тата на установата (член 14); 

6) назначување раководител на установата на 
основа конкурс (член 21); 

7) решавање по запрен заклучок односно од-
лука (член 23). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора 
рамноправно, работата под точка 6 ја вршат обата 
собора на заедничка седница, и работите под точ-
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ка 2, 3, 4, 5 и 7 т врши советот надлежен за ра-
ботите на културата 

Член 45 
Закон за училиштата за стручно образование на 

земјоделците („Службен весник на НРМ", Зр. 19/56) 
Покрај другите работи кои со овој закон се ста-

вени во надлежност на општинските народни од-
бори и нивните органи., народниот одбор и неговите 
органи ги вршат и следните работи; 

1) основање училишта за стручно образование 
на земјоделците под условите предвидени во посеб-
ните прописи, а во рамките на програмата за раз-
витокот на школството која ја утврдува Извршниот 
совет односно околискиот собор (член 2 став 1); 

2) давање, согласност на земјоделските устано-
ви, општествените, стопанските или задружните ор-
ганизации за основање училишта за земјоделци 
(член 2 став 2); 

3) основање оддели на училишта за земјоделци 
при основните осумгодишно училишта како посебни 
одделенија (член 3 став 2). 

Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собор а 
рамноправно, а'работата под точка 2 ја врши сове-
тот надлежен за работите на просветата. 

Член 46 
Уредба за курсевите за неписмени („Службен 

весник на НРМ", бр. 14/47): 
1) одобрување за основање на курсеви за не-

писмени што ги основаат културни и масовни орга-
низации (член 1); 

2) отворање курсеви за неписмени! (член 2); 
3) именување раководител на курсот и одобру-

вање одредено лице да раководи со курс за не-
писмени (член 5); 

4) вршење надзор над работата и разгледување 
на извештајот за работата на курсот" (член 6 и 9); 

5) доделување награди и одредување висината 
на наградата на раководителот на курсот (член 7); 

6) давање потребен материјал за пишување 
(член 8); 

7) назначување испитна комисија (член 10); 
8) примање извештајот на работата, текот на 

резултатите на курсот (член 11); 
9) издавање уверенија на посетителите на кур-

севите (член 12). 
Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши советот 

надлежен за работите на просветата, а работите 
под точка 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ш врши органот на упра-
вата надлежен за работите на просветата. 

Член 47 
Уредба за пионерските домови (,,Службен вес-

ник на НРМ",^р. 21/48): 
1) основање пионерска дамови (член 2 и 3); 
21) вршење надзор над работата на пионерските 

домови и управување со пионерските домови 
(член 5); 

3) обезбедување средства за издршка на пио-
нерските домови (член 9 и 10); 

4) давање согласност за земање патронат над 
пионерска дом. 

Работите под точка 1 и 3 ш вршат обата собори 
рамноправно, работата под точена 2- ја врши орРанот -
на управата надлежен за работите на просветата, 

а работата под точка 4 ја врши советот надлежен! 
за работите на просветата. 

Член 48 
Уредба за отворање општо образовни курсеви 

(„Службен весник на НРМ", бр. 1/48); 
1) отворање (основање) основни оппггообразов-

ни курсеви (член 1); 
20 обезбедување средства за издржавање на ос-

новните општообразавни курсеви (член 4). 
Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата оо-

бора рамноправно. 

Член 49 
Уредба за основање Просветно"домаќински кур-

севи („Службен весник на НРМ", бр. 11/48): 
1) отворање (основање) гфосветно-домаќишоски 

курсеви (член 1); 
2) обезбедување средства за издржување на 

Просветно"домаќинските курсеви (член 4). 
Работите под точка 1 и 2 ги вршат рамноправ-

но обата собора. 

Член 50 
Уредбата за куклените театри („Службен вес-

ник на НРМ", бр. 16/50); 
1) основање куклен театар (член 1); 
2) назначување директор (член 31); 
3) обезбедување средства за (издршка на кукле-

ниот театар (член 4). 
Работите под точка 1 и 3 ги вршат рамноправно 

обата ообора, а работата под точка 2 ја вршат оба-
та собора на заедничка седница. 

Член 51 
Уредба за ученички домови за учениците од 

средните стручни, (вишите основни и вотките струч-
ни школи („Службен ,весник на НРМ", бр. 18/48); 

1) основање домови за ученици (член 3 став 1); 
2) давање претходна согласност за основање до-

мови за ученици, што ги основаат општествените 
и 'задружните организации (член 3 став 2); 

3) обезбедување средства за издршка на домот 
што тЧ) основал (член 7); 

4!) назначување управник (член 11 став 1); 
5) назначување на воспитани во дом што го 

основал (член 11 став 1). 
Работите под точка 1 и 3 ги вршат обата собора 

рамноправно, работата под точка 4 ја вршат обата 
собора на заедничка седница, а работите под точка 
2 и 5 ги врши советот надлежен за работете на 
просветата. 

4) Во областа на социјалните грижи 

Член 52 
Закон за илинденските пензии (,,Службен вес-

ник на НРМ", бр. 3/48): ' I 
— издавање уверенија дека нема пречка за до-

делување илинденска пензија (член 8 став 1). 
Работата ја врши органот на управата надле-

жен за работите на социјалните грижи. 

Член 53 
- Звегор за- вршење-на старателство („Службен 

весник на НРМ", бр. 18/50): ; 
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1) вршење на работите на старателството над 
личноста на лицето под старателство за кое е утвр-
дена надлежност на органот за старателство; , 

2) вршење на работите на старателството над 
имовината на лицата под старателство за кои е 
утврдена надлежноста на органот за старател-
ството; 

3) изградување домови за сместување на лица 
под старателство и обезбедување средства за нив-
ната работа (член 14); 

4) обезбедување оправданите трошоци на ста-
рателот (член 24); 

5) составување и заверување на записник за 
Јтримопредавањето на старателската должност 
(член 37); 

6) сместување на деца под старателство во при-
ватни: фамилии (член 37 став 2); 

7) обезбедување средства за издржување на ли-
цата под старателство (член 38); 

8) обезбедување средства за лекување и за на-
бавка на потребни лекови на малолетникот (член) 
48); 

9) вршење попис и процена на малолетниковата 
имовина; превземање мерки за заштита на мало-
летниковата имовина (член 47); 

10) организирање и давање помош за правилно 
и навремено обработување на малолетниковиот зем-
јоделски имот, ако имотот е таков што да не може 
да се покријат трошоците за обработување без 
штета по издржувањето на малолетникот и во други 
случаи ко,га старателот не е во состојба да го стори 
тоа (член 55). 

Работата под точка 3 ја вршат обата собора 
рамноправно, работите под точка 1, 2 и 10 ги врши 
советот надлежен за работите на старателството, а 
работите под точка 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ги врши органот 
на управата надлежен за работите на старател-
ството. 

Член 54 
Закон за социјалните установи („Службен вес-

ник на НРМ", бр. 40/55): 
1) основање на социјални установи (член 5); 
2) вршење работите на државен орган надле-

жен за работите и задачите на социјалните уста-
нови (член 9); 

3) одобрување решенијата за основање на соци-
јални установи на самоуправните установи, стопан-
ските и општествените организации (член 12 став 1); 

4) запишување социјалните установи и нивните 
измени во регистарот на социјалните установи 
(член 13 став 1, 2 и 4); 

5) донесување решение за престанок на соци-
јалните установи што ш основал (член 15 став 1); 

6) одлучување да не се укинува социјална ус-
танова основана од самоуправна установа, општес-
твена или стопанска организација (член 16 став 2); 

7) именување членови на управниот одбор на 
социјалната установа што ја основал (член 19 став 
2); 

8) одредување претставник на општинскиот на-
роден одбор во управниот одбор на социјалната ус-
танова за чии работи и задачи е надлежен репуб-
личкиот орган или органот на околискиот народен 
одбор (член 19 став 2); 

9) разрешување сите или одделни членови на 
управниот одбор на социјалната установа за чии 
работи и задачи е надлежен општинскиот народен 
од,бор (член 20 став 2); 

10) потврдување правилата на социјалната ус-
танова за чии работи и задачи е надлежен (член 24); 

11) назначување управител на социјалната ус-
танова што ја основал (член 29); 

12) донесување решение по извештајот на управ-
никот на социјалната установа (член 32 став 2); 

13) решавање, по жалбите за примање и отпуш-
тање на штитеници од социјални установи за чии 
работи и задачи е надлежен (член 41); 

14) утврдување на висината на надомест за 
издржување на штитениците (член 43 став 2); 

15) обезбедување на платите со придонесот за 
социјално осигурување на воспитачкиот и здрав-
ствениот кадар, како и средства за инвестициони 
потреби на социјалната установа што ја основал 
(член 47 став 2). 

Работите под точка 1, 5, 6 и 15 ги Вршат обата 
собора рамноправно, работата под точка 11 ја вршат 
обата собора на заедничка седница, работите под 
точка 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12 и 14 ги врши советот над-
лежен за работите на социјалните грижи, а рабо-
тите под точка 4 и 13 ги врши органот на управата 
надлежен за работите на социјалните грижи. 

5) Во областа на народното здравје 

Член 55 
Закон за аптеките („Службен весник на НРМ" 

бр. 36/56) 
Покрај другите работи кои со свој закон се ста-

вени во надлежност на општинските народни одбо-
ри и нивните органи, народниот одбор и неговите 
органи ги вршат и следните работи: 

1) основање аптеки (член 6 став 1); 
2') потврдување на договор (член 7); 
3) давање одобрение за основање на аптеки и 

образување комисија за испитување дали се испол-
нети услев,ите за основање1 аптека од установа и 
организација (член 8 став 1 и 2); 

4) именување и разрешување на управниот од-
бор на аптека основана од општинскиот народен 
одбор, установа односно организација; 

5) назначување управник на аптека основана од 
општинскиот народен одбор (член 22 став 2); 

6) примање извештај од управникот на аптека-
та за незаконитоста на актите на управниот одбор 
на аптеката и задржување на истите од извршува-
ње (член 24); 

7) потврдување правила на аптека основана од 
општи нашиот народен одбор односно давање соглас-
ност на правилата на аптека основана од1 установа 
или организација (член 27); 

8) одобрување проширувањето односно намалу-
вањето на делокругот на аптеката (член 30 став 2); 

9) образување фондови на аптеката што ја ос-
новал општинскиот народен одбор и давање одобре-
ние на управниот одбор на аптеката за основање 
и укинување на фондови (Јчлен 43); 

10) вршење непосреден надзор над работата на 
аптеките (член 48); 
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11) решавање за престанок на аптека што ја 
основал општински народен одбор (член 58 став 1); 

12) давање согласност за престанок односно 
преземање на престанала аптека со работа основа-
на од установа шии организација (член 58 став 2); 

13) основање на аптекарски станици (член 61). 
Рабовите под точка 1, 9, 11, 12 и 13 ги вршат 

обата собора рамноправно, работата под точка 5 ја 
вршат обата собора на заедничка седница, работите 
под точка 4, 6, 7 и 8 ги врши советот надлежен за 
работите на народното здравје, а работите под 2, 3 
и 10 ги врши органот на управата надлежен за ра-
бовите на народното здравје. 

6) Во областа на управување со општонародниот 
имот 

Член 56 
Уредба за изградба станбени згради на лицата 

бегалци од Егејска Македонија („Службен весник 
на НРМ", бр. 20/51): 

1) доделување земјиште од општонароден имот 
за (изградба станбени згради на инвеститорите бе-
галци (член 4); 

2) вршење пренос во лична сопственост на згра-
ди од општонароден имот, како и доделување на 
земјишта на кое се наоѓа зградата (член 11). 

Работите под точка 1 и 2 ги вршат 'обата собора 
рамноправно. 

7) Во областа на внатрешните работи 

Член 57 
Закон за државјанството на Народна Републи- I 

ка Македонија („Службен весник на НРМ", бр. 
16/50): 

1) прием на молби за добивање државјанство на 
Народна Република Македонија од лица кои се 
примени во државјанство на ФНРЈ по исклучите-
лен пат (член 8); 

2) прием на молби за промена на републичкото 
државјанство односно стекнување државјанство на 
Народна Република Македонија (член 18); 

3) примање (изјава (член 27). 
Работите под точка 1, 2 и 3 ги врши органот на 

управата надлежен за внатр-ешни работи. 

Член 58 
Закон за прекршоците против јавниот ред и 

мир („Службен весник на НРМ", бр. 10/49, 30/51 
и 19/56): 

— давање одобрение за собирање доброволни 
Прилози на подрачјето на општината (член 7 став 2). 

Работата ја ,врши органот на управата надлежен 
за внатрешни работи. 

8) Во областа на општата управа 

Член 59 
Закон за избор и отповикување одборници на 

народните одбори („Службен весник на НРМ", бр. 
20/57) 

Пок,рај другите работи кои со овој закон се ста-
вени во надлежност на општинските народни одбо-
ри и нивните органи, народниот одбор на општината 
и неговите органи ги вршат и следните работи: 

1) утврдување бројот на одборниците на оп-
штинскиот собор и соборот на производителите на 
општинскиот народен одбор (член 4); 

2) распишување на дополнителни избори за од-
борници на општинскиот собор (член 10 (став 3); 

3) распишување на дополнителни избори за од-
борници на соборот на производителите на општин-
скиот народен одбор (член 10 став 31); 

4) определување на изборни единици за избор 
на одборници на општинскиот собор ((член 31 став 
1); 

5) определување погодно место за објавување 
на изводите на огласот за потврдените листи кан-
дидати (член 66); 

6) предавање на избирачкиот одбор кутија за 
гласање, гласачки ливчиња, извод од. избирачкиот 
список и, друг (изборен материјал (член 69); 

7) примање на изборниот материјал и издавање 
потврда за истиот (член 90); 

8) објавување извештај на изборната комисија 
(член 95 став 2); 

9) образување заеднички комисии за две и оп-
веќе стопански организации со помалку од дваесет 
производители во согласност со нивните управни 
одбори (член 97 став 4); 

10) определување на изборни единици за избор-
на одборници во соборот на производителите и об-
јавување на решението за утврдување на изборните 
единици (член 104 став 1 и 2). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора 
рамноправно, работата под точка 2 ја врши оп-
штинскиот собор, работата под точка 3 ја врши со-
борот . на производителите, работите под точка 4, 9 
и 10 ги вршат обата собора на заедничка седница 
а работите под точка 5, 6, 7 и 8 ги врши секретарот 
на народниот одбф. 

П. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА 
ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ/ 

ОРГАНИ 

1) Во областа на стопанството 
а) З е м ј о д е л с т в о 

Член 60 
Закон за заштита на добитокот од заразни бо-

лести; („Службен весник на НРМ", бр. 9/56). 
Покрај другите работи кои со овој закон се ста-

вени I во надлежност на околиските народни одбори 
и нивните органи, народниот одбор и неговите ор-
гани ги вршат и следните работи: 

1) вршење работите од член 3 од овој закон! 
(член 3); 

2) пропишување општи мерки со цел да се! на-
прават нештетно! предметите што биле во допир со 
заразниот добиток (член 12 став 2); 

3) надоместување на штетата за закланиот до-
биток поради заболување од туберкулоза и бру-
целоза наредено од неговите органи (член 25 став 3); 

4) уредување, во согласност со Извршниот со-
вет, превентивно^ бележење да се изврши делу-
мнана или сосема за сметка на сопственикот одно-
сно органот на управувањето (член 25 став 2); 
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5) одредување лице што ќе врши пооделни ра-
боти од делокругот на ветеринар ната инспекција 
(член 33). 

Работата под точка 4 ја вршат обата собора 
рамноправно, работата под точка 5 ја вршат обата 
собора на заедничка седница, работата под точка 
2 ја врши советот надлежен за работите на ветери-
нарството, а работите под точка 1 и 3 ги врши ор-
ганот на управата надлежен за работите на вете-
ринарството. 

Член 61 
Закон за водите („Службен весник на НРМ", 

бр. 11/57) 
Покрај другите работи кои со овој закон се ста-

вени во надлежност на околиските народни одбори 
и нивните органи, народниот одбор и неговите ор-
гани ги вршат следните работи: 

1) донесување на водостопански основи за води 
чии режим влијае на две или повеќе општини во, 
околијата (член 8 став 1); 

2) донесување на ориентациона водостопанска 
основа за вода чии режим влијае на две или пове-
ќе општини во околијата (член 9 став 1). 

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата од-
бора рамноправно. 

о) З а н а е т ч и с т в о 

Член 62 
Закон за занаетчиството („Службен весник на 

НРМ", бр. 3/51): 
1) образување на испитна комисија за полага-

ње на испит за занаетчиски мајстор (член 30 
став 2Ј; 

2) вршење надзор над работата на комисијата 
за полагање на испит за занаетчиски мајстор (член 
30 став 3); 

3) одобрување полагање на испит за занаетчи-
ски мајстор (член 33 став 2); 

4) донесување решенија за допуштање односно 
недопуштање за полагање на занаетчиски мајстор-
ски испит (член 34 став 1); 

5) доставување до територијално надлежниот 
одбор молбите за полагање на з-анаетчиски мај-стор-
ски испит за кои не е територијално надлежен (член 
34 став 3); 

6) решавање по приговорите на решенијата на 
испитната комисија за полагање испит за занает-
чиски мајстор (член 35 став 6); 

7) донесување решенија за исполнување усло-
вите за занаетчиски мајстор за водење занаетчиска 
работилница (член 77). 

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи, 
а работите под точка 3 и 7 ги врши органот на уп-
равата надлежен за работите на трудот и трудовите 
односи. 

в) С о о б р а ќ а ј 

Член 63 
Закон за јавните патишта („Службен весник 

на НРМ", бр. 19/55): 
1) давање претходно мислење за категоризира-

1ње јавен пат од П сред за јавен пат од Ш ред и 
обратно (член 11); 

2) непосредно управување со јавните патишта 
категоризирани во I и П ред (член 12); 

3) водење катастар за јавните патишта I и П 
ред (член 14 став 2); 

4) одржување во исправна состојба на патните 
и сообраќајните знаци (член 22); 

5) пропишување поблиски прописи за извршу-. 
вање на одредбите за обврските и мерките по слу-
чај прекинување на патен сообраќај поради еле-
ментарни непогоди (член 28 став 2); 

6) пропишување употреба на бесплатна работна 
сила за изградување, реконструкција и одржување 
на јавен пат (член 29 став 1); 

7) дозволување за земање и употреба на јавен 
пат од I и П ред и патно земјиште со кое управува, 
за други ̂ цели освен за целите на сообраќајот (член 
40); 

8) издавање одобрение за изградување или ре-
конструирање пристапни патишта, уреди за спро-
ведување води и други објекти, градби и поставу-
вања железнички шини, телеграфски, телефонски, 
електроводни и други столбови и реклами, како и 
други предмети на патиштата од I и П ред; про-
пишување услови и работа потребни за заштита на 
патот, патните објекти и сигурноста на сообраќајот 
на патиштата од I и Б? ред (член 41); 

9) одобрување изградба на станбени и стопан-
ски згради на растојание одредено во член 44 на 
овој закон покрај патиштата од I и П ред (член 
45 став 1); " 

10) одржување чистотата на деловите од патиш-
тата! од I и П ред што се наоѓаат надвор од населе-
ните места (член 48 став 2); 

11) поднесување пријави против сторителите на 
прекршоци (член 50). 

Работите под точка 1, 5 и 6. ги вршат обата со-
бора рамноправно, работата под точка 2 ја врши 
советот надлежен за работите на јавните патишта, 
а работите под точка 3, 4, 7, 8, 9, 10 и 11 ш врши 
органот на управата надлежен за работите ца јав-
ните патишта. 

Член 64 
Уредба за јавен превоз во патниот сообраќај 

(„Службен весник на НРМ", бр. 39/53): 
1) издавање на дозволи за превоз со моторни 

(возила на подрачјето на две или повеќе општини 
ово околијата (член 14 точка 2); 

2) пропишување тарифа за превоз на патници 
и стоки во јавниот сообраќај во подрачјето на соко-
ли јата (член 16 став 1); 

3) издавање на одобрение за обавување на ли-
ниски превоз на подрачјето на околијата (член 17 
став 2); 

4) распишување и спроведување на лицитација 
за издавање одобрение за постојани линии на по-
драчјето на околијата (член 19 став 1); 

5) донесување на возен ред (член 22); 
в) донесување на прописи за обавување на пре-

(возот на подрачјето на околијата (член 22); 
7) давање согласност за времено или трај но 

обуставување на превозот на определена постојана 
линија на подрачјето на околијата (член 26 став 1 
си 3); 
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8) издавање одобрение за превоз на патници 
на постојани линии на подрачјето на околијата со 
камиони (член 27 став 1); 

9) водење (регистар за издадените дозволи и одо-
бренија (члегк 33 став 1). 

Работата под точка 6 ја вршат обата собора 
рамноправно, а работите под 1—5 и 7—9 ги врши 
органот на управата надлежен за работите на со-
обраќајот. 

3) Во (областа на комуналните работи и 
градежништвото 

Член 65 
Уредба за димничароката служба (,,Службен! 

весник на НРМ", бр. 4/50): 
- определување кои општински народни одбори 

се должни самостојно' да организираат димничарска 
служба (член 6 став 3). 

Работата ја врши советот надлежен за кому-
нални работи. 

3) Во областа на просветата и културата 

Член 66 
Закон за музеите (,,Службен весник на НРМ", 

бр. 11/48): , 
1) донесување решенија за основање музеи од 

локално значење (член 3); 
- 2) вршење непосредно раководство и надзори 
над музеите што ги основал (член 4?; 

3) донесување поблиски прописи за задачите, 
организацијата и, работата на музеите што ги осно-
вал (член 5). 

Работата по точка 1 ј,а вршат обата собора рам-
ноправно, работата под точка 2 органот^ на упра-
вата надлежен за работите на културата, а рабо-
,тата под точка 3 ја врши советот надлежен за : ра-
ботите на културата. 

Член 67 
Закон за управување со културно-просветните, 

уметничките и научните установи („Службен весник 
на НРМ", бр. 9/56): 

1) основање културно-прооветни,' уметнички и 
научни установи (член 4); 

2) потврдување правилата на установата (член 
5); 
, 3) именување ,членови, на советот на установата 
(член. 7); 

4) разрешув:ање член на. советот на установата 
пред да. измине времето за кое е именуван и имену-
в а л е на неговото, место, друг член (член 9);, 

5) претресување годишниот извештај за рабо-
тата на установата (член 14); . 

- б) назначување раководител на установата на 
основа конкурс (член 21); 

7) решавање по запрен заклучок односно одлука 
(член 23). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора , 
"рамноправно, работата под точка 6 ја вршат обата 
собора на заедничка седница, а Работите под точка 
2, -3, 4, 5, 7 ш врши советот надлежен за работите 
на културата. 

Член 68 
Закон за Универзитетот во Скопје („Службен 

весник на НРМ" бр. 15/56): 
— избор на еден член на Универзитетскиот со-

вет од редот на одборниците (член 120) 
Работата ја вршат на заедничка седница обата 

собора на Народниот одбор на Скопска околија. 

Член 69 
Законот за отварање виши гимназии односно 

виши класови на гимназии („Службен весник на 
НРМ", бр. 35/54): 

отварање виши гимназии односно виши класови 
на гимназии под условите предвидени во посебни 
прописи, а во рамките на програмата за развитокот 
на школството која ја утврдува Извршниот совет 
(член 1). 

Работата ја вршат обата собора рамнопра-вно. 

Член 70 
Закон за Вишата педагошка школа во Скопје 

(„Службен весник на НРМ", бр. 36/56): 
— избирање член на советот на Вишата педа-

гошка школа во Скопје (член 10). 
Работата ја вршат на заедничка седница обата 

собора на Народниот одбор на Скопска околија. 

Член 71 
Уредба за ученичките домови'за ученици од 

средните, средните стручни, вишите огаовни и ни-
ските стручни школи („Службен верник на НРМ" 
бр. 18/47): 

1) основање домови за ученици од средните 
училишта (член 3 став 1); . 

2) обезбедување средства за издршка на домо-
вите што ги основал (член 7). 

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора 
рамноправно. 

4) Во областа на социјалните грижи 

Член 72 
Закон за социјалните установи: („Службен ве-

сник на НРМ", бр, 40/55): 
1) основање социјални установи (член 5); 
2) вршење работи на државен орган надлежен 

за ,работите и задачите на социјалната установа 
(член 9); 

3) решавање по жалбите на решенијата со кои 
не е одобрено решението за основање на социјална 
установа (член 12' став 2); 

40 донесување решение за престанок на соци-
јалните установи што ги основал околискиот наро-
ден одбор (член 15 став 1); 

5) именување членови на управен одбор на со-
цијалните установи што ги основал околискиот на-
роден одбор (член 19 став 2); 

6). разрешување сите или одделни членови на 
управниот одбор на социјална установа за чии ра-
боти и задачи е надлежен околискиот народен од-
бор (член 20 став 2); 

7) потврдување правилата на социјалната уста-
нова за чии работи и задачи е надлежен околискиот 
народен одбор (член 24); 

8) назначување управител на , социјална ,уста-
нови, што ја основал околискиот народен одбор 
(член 29); 
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9) донесување решение по извештајот на управ-
никот на социјалната установа што ја основал око-
лискиот народен одбор , (член 32 став 2); 

10) решавање по жалбите за примање и отпуш-
тање на штитеници од социјални установи за чии 
работи и задачи е надлежен околискиот народен 
одбор (член 41); 

11) утврдување вишната на надоместот за из-
држување на штитениците (член 43 став 2). 

Работите под точка 1 и 4 ги вршат обата со,бора 
рамноправно, работата под точка 8 ја вршат обата 
собора на заедничка седница, работите под точка 
2, 3, 5, 6, 7, 9 и 11 ги врши советот надлежен за 
работите на социјалните грижи, а работата под точ-
ка 10 ја врши органот на управата надлежен за ра-
ботите на социјалните грижи. 

Член 73 
Закон за вршење на старателство („Службен 

(весник на НРМ", бр. 18/50): 
— изградување домови за сместување на лица 

под старателство и обезбедување средства за нив-
ната работа (Јчлен 14). 

Работата ја вршат обата собира рамноправно. 

5) Во областа на народното здравје 

Член 74 
Закон за аптеките („Службен весник на НРМ", 

(бр. 36/56) 
Покрај другите работи кои со овој закон се 

ставени во надлежност на околиските народни од-
бори и нивните органи, народниот одбор и неговите 
органи ги вршат следните работи: 

1) основање на аптеки (член 6 став 2); 
2) решавање по жалбата за одбивање на одо-

брение за оснивање на аптека (член 8 став 5); 
3) именување и разрешување на управен одбор 

на аптека што ја основал околискиот народен одбор 
(член 16 точка 3 и член 17); 

4) назначување управник на аптека основана 
од околискиот народен одбор (член 22 став 2); 

5) примање извештај од управникот на аптека 
за незаконитоста на :актите на управниот одфор на 
аптеката основана од околискиот народен одбор и 
задржување на истите од извршување (член 24); 

0) потврдување правила на аптека основана од 
околискиот народен одбор (член 27); 

7) одобрување за проширување односно нама-
лување на делокругот на аптеката (член 30 став 2); 

8) образување фондови на аптеката што ја ос-
новал околискиот народен одбор (член 43); 

9() образување на фондови за унапредување и 
проширување на аптеките (член 45); 

10) вршење непосреден надзор над работата на 
аптеките (член 48); 

11) решавање за престанок на аптека што ја 
основал околискиот народен одбор (член 58 став 1). 

Работите под точка 1, 8, 9 и 11 ги вршат обата 
собора рамноправно, работата под точка 4 ја вршат 
обата собора, на заедничка седница, работите под 
точка 2, 3, 5, 6 и 7 ги врши советот надлежен за 
работите на народното здравје, а работата под точ-
ка 10 ја врши органот на управата надлежен за 
работите на народното здравје. 

6) Во областа на внатрешните работи 

Член 75 
Закон за прекршоците против јавниот ред и 

мир („Службен весник на НРМ", бр. 10/49, 30/51' 
и 19/56); 

1) забранување одржување на приредба ако 
постои опасност од згрозување на јавниот ред и мир 
(член 6 став 2); 

2) д,авање одобрение за одбирање доброволни 
прилози на подрачјето на околијата ((член 7 став 2) 

Работите под точка 1 и 2 ги врши органот на 
управата надлежен за внатрешни работи. ' 

Член 76 
Закон за околиските противпожарни фондови 

(„Службен весник на НРМ", бр. 19/57) 
Покрај другите работи кој со овој закон се 

ставени во надлежност на околискиот народен од-
бор и неговите органи, народниот одбор и неговите 
органи ги вршат следните работи: 

1) потврдување правилата на фондот (член 4); 
2) именување на претседател и членови на 

управниот одбор на фондот (Јчлен 11 став 3); 
3) одобрување претсметката на приходите и 

расходите и завршната сметка по фондот (член 13 
став 2); 

4) одредување бројот на членовите на управ-
ниот одбор на фондот до донесувањето правилата 
на фондот (член 18). ^ 

Работите под точка 1, 3 и 4 ги вршат обата со-
бора рамноправно, а работата под точка 2 ја 
шат обата ообора на заедничка седница. 

7) Во областа на општата управа 

Член 77 
Закон за избор и отповикување одборници на 

народните одбори ((„Службен весник на НРЌГ бр. 
20/57) 

Покрај работите што со овој закон се ставени 
во надлежност на околиските народни одбори и 
нивните органи, народниот одбор и неговите органи 
ги вршат и следните работи: 

— одредување бројот на одборниците на око-
лискиот собор и Соборот на производителите на 
околијата (член 4). 

Работата ја вршат обата собора рамноправно. 

Член 78 
Закон за подрачјата на околиите и општините 

во Народна Република Македонија („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 19/57: 

— решавање на споровите за границите помеѓу 
општините на подрачјето на околијата (јчлен 5) 

Работата ја врши околискиот собор. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 79 
Извршниот совет ќе ти доведе во склад со на-

челата на Законот за надлежноста на општински-
те и околиските народни одбори и нивните органи 
и со начелата на овој закон одредбите на репуб-
личките уредби и други прописи со кои се утвр-
дува надлежноста на републичките органи, на упра-
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вата за непосредно вршење инспекциски работи во 
поедини области. 

Член 80 
Работите што се ставени во надлежност на 

околиските народни одбора или на нивните органи 
со републички прописи чие што важење е одре-
дено до утврден рок лли со прописите кои што се 
извршени, ќе тк вршат и' понатаму тие органи, до-
колку со одредбите на Посебниот дел од овој закон 
не е поинаку одредено. 

Член 81 
Во работите што со одредбите на овој закон се 

пренесени од надлежноста на околиските органи 
на општинските органи, управната постапка во 
предметите .1 во кои постапката е започната пред 
влегување во сила, на овој закон ќе ја довршат до-
сега^ надлежните орѓанЅи. 

Член 82 
Овој закон влегува во сила со денот на негог 

вето објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

226. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

. Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија ,се, прогласува. Законот за из-
менување и дополнување на Законот за органите 
на управата во Народна Република Македонија што 
20. усвои ,Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на седницата на Републичкиот собор 
Одржана на 27 и 28 декември 1957 година. 

У бр. 31 
28 декември 1957 година 

Скопје 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за органите на управата во Народ-

на Република Македонија од 24 - мај 1956 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/56) во член 10 
ред 2 место „Совет за школство" се става „Совет 
за просвета", а во ред 3. место „Совет за просвета 
и-култура'' се става-,,Совет за култура". 

Член 2 
Во член '26 став 1 се менува и гласи: 
„Советот за просвета врши одредени извршни, 

ќано и управни работи од ре-публичка надлежност 

во областа на школството и наставата, претшкол-
ското образование, образованието на возрасните, 
физичката култура, вонармиското воено воспита-
ние и во другите области на школувањето и на-
ставата". 

Член 3 
Во член 27 став 1 се менува и гласи: 
„Советот за култура врши одредени извршни, 

како и управни работи од републичка надлежност 
во областа на радиодифузната служба, театарот, 
музеите, филмот и во другите области на култу-
рата, како и во областа на науката доколку тич 
работи со закон или прописи донесени на основа 
закон не се ставени во надлежност на други ор-
гани". 

: Член 4 
Во член 34 се додава став 2 кој гласи: 
„Во составот на Секретаријатот за земјодел-

ство, е Управата за ветеринарна служба и Упра-
' вата за заштита на растенијата". 

Сегашниот став 2 станува став 3. 

^ Член 5 
Во член 36 став 2 се менува и гласи: 
„Секретаријатот за сообраќај ги врши спрема 

Дирекцијата за патишта правата и должностите од 
член 43 на Законот за државната управа". 

Член 6 
Во член 39, став 3 по зборот „управа" место за-

пирката се става точка, а остатокот од реченицата' 
се брише. 

Член 7 
Во член 46 став 1 во ред 10 место „школство" 

се става „просвета", а во ред 11 место „просвета и 
: култура" се става „култура". 

Член 8 
Во член 47 стаѕ 1 во ред 9 се брише зборот 

„школство" и запирката по тој збор. 

Член 9 
Во член 56 став 1 во ред 9 се брише зборот 

„школство" и запирката по тој збор. 

Член 10 
Во член 83 став 2 место „култура" се става 

,,просвета". 

Член И 
По член 88 се додава нов член 88а кој гласи: 
„Се овластува Извршниот совет, во склад со 

начелата содржани во Законот за државната упра-
ва и одредбите на овој закон со кои е утврден 
делокругот на републичките органи на управата 
поедини ,работи кои со републичките закони доне-
сени до влегувањето во сила на оваа одредба се 
ставени во надлежност на Извршниот совет како и 
поедини овласти што на Извршниот совет со тие 
закони му се дадени за донесување на прописи за 
извршување на поедини одредби од законите, да ги 
пренесе врз републичките органи на управата, како 
и поедини од тие работи и овласти да може да ги 
пренесува од републичките органи на управата врз 
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народните одбори и. нивните совети и органи на 
управата". 

Член 12 
Овој закон влегува во сила од денот на неговото 

објавување во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

227. 
На основа член 75 став 3 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој -
ст^о и органите на власта на Народна Република 
Македонија, — Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на Деветнаесеттата заедничка 
седница на Републичкиот собор и Соборот на про-
изводителите одржана на 28 декември 1957 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се потврдува Уредбата за изменување и до-
полнување на Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Извршниот совет ИС бр. 229 од 23 де-
кември 1957 година, објавена во „Службен весник 
на Народна Република Македонија",, бр. 37/57. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување. 

Број 1131 
28 декември 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

228. 

Врз основа на член 42 став 1 од -Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите.' на власта на Народна Ре-
публика Македонија и член 120 став 1 и 2 од За-
конот за универзитетот во Скопје, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Дваесет и третата седница на Репуб-
личкиот собор, одржана на 27 и 28 декември 1957 
година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕН НА 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ в о СКОПЈЕ % 

I. Се разрешува ,од должноста член на Уни-
верзитетскиот совет на Универзитет во Скопје Вла-
до Малески, член на Извршниот совет. 

II. Се избира за член на Универзитетскиот со-
вет на Универзитетот во Скопје Ѓорѓи Филипов-
ски, вонреден професор на Земјоделско"шумарскиот 
факултет во Скопје. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

Број 1125 
28 декември 1957 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Димче Зографски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

229. 
На основа член 3 од Законот за надлежноста на 

општинските и околиските народни одбори и нив-
ните органи во' работите уредени со републички 
прописи, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ И 

ОКОЛИСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ 
ОРГАНИ ВО РАБОТИТЕ УРЕДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИ ПРОПИСИ 

А. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Во склад со начелата на Законот за надлежно-

ста на општинските и околиските народни одбори 
и нивните органи во работите уредени со републич-
ки прописи, со оваа Уредба се одредува надлежно-
ста на општинските и околиските народни одбори 
и нивните органи во работите кои се ставени во 
нивна надлежност по прописите на бивш ата Влада 
на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и 
републичките органи на управата, донесени до 
20 јули 1955 година, со исклучок на уредбите по-
тврдени од Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија. 

Општинските и околиските народни одбори, 
нивните совети и органите на управата ги вршат 
работите што во нивна надлежност се ставени' со 
прописите на Извршниот совет, републичките со-
вети и републичките органи на управата донесени 
по 20 јули 1955 година, доколку со одредбите на 
оваа Уредба поедините од тие работи не се ставени 
во надлежност или делокруг на друг орган. 

Со одредбите на Посебниот дел на оваа Уредба 
се одредува кои од работите од надлежноста на на-
роден одбор ги врши соодветниот собор на народ-
ниот одбор, обата собора рамноправно односно оба-
та собора во заедничка седница, како и кој совет 
односно орган на управата на народен одбор ги 
врши поедините работи од надлежноста на овие 
органи. 

Член % 
Од работите споменати во член 1 на оваа Уред-

ба општинските народни одбори, нивните совети и 
органи на управата ги вршат работите наведени во 
Посебниот дел на оваа Уредба под I, а околиските 
народни одбори, нивните совети и органи на упра-
вата ги вршат работите наведени во Посебниот дел 
на оваа Уредба под И. 
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Член 3 
Согласно одредбите на член 4 од Законот за 

надлежноста на општинските и околиските народ-
ни одбори и нивните органи во ,работите уредени 
со републички прописи, општинските и околиските 
народни одбори, нивните совети и органи на упра-
вата имаат и овласти кои со прописите на бившата 
Влада.на НРМ, Извршниот совет, републичките со-
вети и републичките органи на управата се дадени 
на сите државни органи за заштита и остварување 
ка правата и обврските што им се утврдени со про-
писи, водат управна постапка', и решаваат во ра-
ботите од својата надлежност, превзимаат управни 
дејства и мерки за кои се овластени, како и сите 
други дејства и мерки потребни за извршување ра-
ботите од својата надлежност, ако со одредбите на 
Посебниот дел на оваа Уредба или со други по-
себни прописи вршењето на поедини овласти, деј-
ства и мерки не е ставено во надлежност на други 
органи. 

Општинските и околиските народни одбори 
имаат и овласти што со републичките прописи од 
претходниот став им се дадени на сите државни 
органи за основање на самостојни установи и орга-
низации. 

Член 4 
Општинските односно околиските народни од-

бори, нивните совети и органи на управата ги вр-
шат работите наведени во Посебниот дел на оваа 
Уредба под I односно под И, на начин и под усло-
вите одредени со прописите со кои тие работи се 
уредени, ако со одредбите на оваа Уредба не е по-
инаку одредено. 

Ако поедините од тие прописи се изменети или 
се во спротивност со подоцнешните прописи, одред-
бите на оваа Уредба ќе се применуваат во склад со 
тие подоцнешни прописи. 

Член 5 
Ако со прописите за надлежноста не е одре-

дено кој совет односно орган на управата на народ-
ниот одбор ја врши поедини работа, таа работа ја 
врши оној совет односно орган на управата во чиј 
делокруг таква работа спаѓа согласно со одлуката 
на народниот одбор. 

: В. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

I. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИН-
СКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ 

1) в о ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
а) Ф и н а н с и и 

Член 6 
^ Уредба за условите под кои ќе се врши нама-

луваше на катастарскиот, приход поради смалување 
на приносот О,,Службен весник на НРМ", бр. 22/54) 

1) водење на книга за штети причинети од еле-
ментарни настани (чл. 9); 

2) образуваше комисија за процена големината 
на штета од елементарни настани и предлагање до-
несување на решение за намалување на катастар-
скиот приход и износот на пресметаниот данок 

што ќе се отпише (член 10); 

3) донесување решение за намалување ката-
старскиот приход и износот на прометниот данок 
(член 12 став 1). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на финансиите. 

Член 7 
Одлука за условите под кои висината на за-

купнината од земјиштата на верските заедници 
служи како даночна основица на данокот на доход 
од селско стопанство ^,,Службен весник на НРМ", 
бр. 1/56). 

— присуствување на јавно наддавање, издава-
ње службена потврда за правилноста на одржаното 
наддавање и решавање по приговорите против из-
дадена потврда (точка III). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на финансиите. 

Член 8 
Одлука за одредување оквирни тарифни став-

ки за пропишување општински такси („Службен 
весник на НРМ", бр. 7/56) 

— пропишување општински такси (точка I). 
Работата ја вршат обата собора рамноправно 

Член 9 
Упатство за пресметување и наплатување на 

надокнадата за услугите во здравствените установи 
со самостојно финансирање О,, Службен весник на 
НРМ", бр. 21/53) 

— исплатување на накнада за здравствени ус-
луги (точка 6). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на финансиите. 

Член 10 
Упатство за финансирањето и работењето на 

здравствените установи („Службен весник на НРМ", 
бр. 21/53) 

1) давање согласност на утврдена претсметка 
на приходи и расходи на здравствена ^ установа 
(точка 2 став 2); 

2) определување највисоките цени на услугите 
што ги дава здравствена установа Оточка 9 став 2); 

3) давање согласност на завршната сметка на 
здравствената установа Огочка 13 став 2); 

4) обезбедување средства за инвестициона из-
градба и за проширување капацитетот, како и за 
изградба и отворање на нови установи (точка 24 
став 1); 

5) заменување и дополнување на основните 
средства од свои финансиски средства (точка 24 
став 2). 

Работите под точка 4 и 5 ги вршат обата со бор а 
рамноправно, работата под точка 2 ја врши сове-
тот надлежен за работите на финансиите и рабо-
тите под точка 1 и 3 ги врши органот на управата 
надлежен за работите на финансиите. 

б) З е м ј о д е л с т в а 

Член 11 
Уредба за ветеринарните Станици (1,,Службен 

весник на. НРМ", бр. 16/50) 
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1) оснивање ветеринарни станици и помошни 
ветеринарни станици и определување на нивните 
Седишта (член 2); 

2) раководење и надзор над работите на вете-
ринарните станици и помошните ветеринарни ста-
ници (член 9). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собори 
рамноправно, а работата, под точка 2 ја врши орга-
нот на управата надлежен за работите на ветери-
нарството, 

Член 12 
Правилник за организација и работа на вете-

ринарните станици („Службен весник на НРМ", 
бр, 10/51) 

— одредување времето за куративна работа во 
ветеринарната болница ((амбуланта) (член 9 став 1). 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на ветеринарството. 

Член 13 
Уредба за определуваше реони за одгледување 

на поедини раси и соеви добиток во НРМ („Служ-
бен Бедник на НРМ", бр. 17/55) 

1) донесување прописи за определување на ми-, 
крореони на поедини раси и соеви добиток (чл. 8); 

2) определување рокот за користење машки 
приплодници од нереонирани раси и соеви говеда 
((член 10 став 2). 

Работите ги врши советот надлежен за рабо-
тите на ветеринарството. 

Член 14 
Уредба за оснивањето' и работата на сточар-

ските оелекциони станици, припиените станици и 
станиците за вештачко Осеменување и борба про-
тив стерилитетот („Службен весник на НРМ", бр. 
38/55) 

1) основање на сточарски селекционо станици 
(член 2 став 1); 

2) основање на припусни станици за вештачко 
осеменување и борба против стерилитетот ((член 2 
став 1); 

3) давање бесплатно или со намалени цени на 
одобрени машки расплодници или средства за на-
бавување на машки расплодници (член 7); 

4) давање надокнада за издршка на машки! 
одобрени раеплодници (член 8); ј 

5) предвидување средства за исхрана, персоналј 
и др. за грлата во припиените пунктови (член 9); 

6) вршење стручна контрола и надзор над ра-
ботата на припусните станици (член 11). 

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата со-, 
бора рамноправно, работите под точка 3 и 4 ги врши! 
советот надлежен за работите на ветеринарството^ 
'а работите под точка 5 и 6 ги врши органот на 
управата надлежен за работите на ветеринар-
ството. 

Член 15 
Уредба за надзор над извршувањето на Зако-

нот за унапредување на 'сточарството („Службен 
весник на НРМ", бр. 4/56) 

-- ; ' 1) вршење надзор над извршувањето на зако-
нот (член 1); ' ,. 4 4 ј 

2) наредување управни мерки (член 7). 
Работите ги врши органот на управата надле-

жен за работите на ветеринарството. 

Член 16 
Уредба за . надзор над извршувањето на Зако-

нот за унапредување на овоштарството О,, Службен 
весник на НРМ", бр. 4/56) 

1) . вршење надзор над извршувањето на Зако-
нот (член 1); 

2) наредување на управни мерки (член 7). 
Работите ги врши органот на управата надле-

жен за работите на земјоделството, 

Член 17 . 
Уредба за надзор над извршувањето на Зако-

нот за унапредување на овоштарството (,,Службен 
весник на НРМ", бр. 4/56) % 

1) вршење надзор над извршувањето на Зако-
нот (Јчлен 1); 

2) издавање овластување ,за ставање во промет 
на лозов посадочен материјал (член 29); 

3) наредување управни мерки (член 7 став 4). 
Работите ги врши органот на управата надле-

жен за работите на земјоделството. 

Член 18 
Уредба за контрола на квалитетот на овошниот 

посадочен материјал (,,Службен весник на НРМ", 
бр. 5/56) 

1) издавање одобренија за ставање во промет 
на овопгген посадочен материјал (член 4); 

2) одредување местата за продажба на овоштен 
посадочен материјал (член 6 став 1); 

3) вршење надзор посадочниот овоштен мате-
ријал да не се продава вон одредените за тоа места 
(член 6 став 2). 

Работата под точка 2 ја врши советот надле-
жен за работите на земјоделството, а ,останатите 
работи ги врши органот на управата надлежен за 
работите на земјоделството. 

Член 19 ' 
Уредба за контрола над квалитетот на лозо-

виот посадочен материјал („Службен весник на 
НРМ", бр. 5/56) 

1) издавање одобрение за ставање Во промет 
на лозов посадочен материјал (член 4); " 

2) издавање овластение на семенските и специ-
јализираните претпријатија за ставање во промет 
на лозов посадочен'материјал (член 5 став 3); 

3) одредување местото за продавање на лозов 
посадочен Материјал (член 6 став 1); 

4) вршење надзор да не се продава лозов по-
садочен материјал вон одредените" места (член 6 
став 2). 

Работата под точка 3 ја врши советот надлежен 
за работите на земјоделството, а другите работи 
'ги врши органот на управата надлежен за работите? 
на земјоделството. 

^ " Член 20 -
Уредба за работата на семечиетателните ста-

ници и триерите во јавна употреба и за контрола 
на семенскиов материјал (^,Службен весник на 
НРМ", бр. 16/56) 
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1) регистрирање семечистател ните станици за 
јавна употреба (член 1 став 2); 

2) одобрување на индивидуален производител 
за ставање на својот триер во јавна употреба (чл. 2 
став 1); 

3) вршење стручен надзор над работата на се-
мечистателагите станици и триери на индивидуал-
ните производители во јавна употреба (член 5); 

4) Вршење преглед на машините во семечи-
стателните станици и триерите на индивидуалните 
производители во јавна употреба пред есенската и 
пролетната сеидба (јчлен 6 став 1); 

5) назначување стручна комисија за вршење 
преглед наГ машините во семечистателните станици 
и триерите на индивидуалните производители во 
јавна употреба (член 6 став 2); 

6) одредување висината на надоместокот за 
чистење на семе (член 8); 

7) вртење контрола на семенскиот материјал 
(член 10), 

Работата под точка 6 ја врши советот надле-
жен за работите на земјоделството, а другите ра-
боти ги врши органот на управата надлежен за 
работите на земјоделството. 

Член 21 
Уредба за надоместување на трошоци на ли-

цата, организациите и установите при спроведу-
вање на општи акции за сузбивање и уништување 
на плевелите О,,Службен весник на НРМ", бр. 16/55) 

— одредување на бројот на часови нужни за 
извршување на определени работа и одредување на 
надоместок за коли и добиточни запреш како и 
за косачи и други лица (член 2). 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на земјоделството. 

Член 22 
Уредба за образување на комисиите за процена 

бројот на морфинските единици за суров опиум 
(„Службен весник на НРМ", бр. 16/57) 

1) именување на еден член на комисијата за 
процена на бројот на морфинските единици (член 
2 став 1); 

2) образување на комисија Счлен з став 1). 
Работите ги врши советот надлежен за рабо-

тите на земјоделството. 

Член 23 
Одлука за организацијата на сузбивањето и 

спречувањето на туберкулозата и бруцелозата кај 
говедата во Народна Република Македонија („Служ 
бен весник на НРМ", бр. 8/54) 

1) донесување решенија за колење на грлата 
заразени од туберкулоза, односно бруцелоза (точка 
VI став 2); 

2) наредување принудно доведување на грла 
в заразени од туберкулоза или бруцелоза (точка VI 

став 3); 
3) донесување решение за прогласување на 

двор за заразен со туберкулоза или бруцелоза Огоч-
ка VII став 4); 

4) давање одобренија за пополнување со доби-
ток на стопанствата заразени со туберкулоза или 
бруцелоза (точка IX став 1); 

5) водење евиденција на сите заразени грла со 
туберкулоза и бруцелоза (точка X); 

6) издавање сточни пасоши за туберкулозните 
и бруце лоз нито грла што се испраќаат на колење 
(точка XI). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на ветеринарството. 

Член 24 
Одлука за доделување награди, дипломи и по-

фалби за заслуги во сточарството (^Службен вес-
ник на НРМ", бр. 37/55) 

— определување составот на посебните комисии 
за доделување награди, дипломи и пофалби за зас-
луги во сточарството (член 11). 

Работата ја врши советот над,лежен за рабо-
тите на ветеринарството. 

Член 25 
Одлука за доделување на награди, дипломи и 

пофалби за заслуги во овоштарството („Службен 
весник на НРМ", бр. 37/55) 

— определување составот на посебните комисии 
за доделување награди, дипломи и пофалби за за-
слуги во овоштарството ((член 11). 

Работата ја врши советот надлежен за работите 
на земјоделството, 

Член 26 
Одлука за доделување награди, дипломи и по-

фалби за заслуги во лозарството ^„Службен весник 
на НРМ", бр. 37/55) 

— определување составот на посебните коми-
сии за доделување на награди, дипломи и пофалби 
за заслуги во лозарството (член 11). 

Работата ја врши советот надлежен За рабо-
тите на земјоделството. 

Член 27 
Правилник за условите под кои може да се 

произведува овоштен посадочен материјал („Служ-
бен весник на НРМ", бр. 13/55) 

1) одобрување производство ца овоштен поса-
дочен материјал и водење книга за дадените одо-
бренија за производство на овоштен посадочен ма-
теријал (член 2 став 2); 

2) образување комисија за давање предлог за 
оснивање овоштен расадник (член 4 став 1); 

3) давање одобрение за основање овоштен ра-
садник (член 4). 

Работите под точка 2 и 3 ги врши советот над-
лежен за работите на земјоделството, а работата 
под точка 1 ја врши органот на управата надлежен 
за работите на земјоделството. 

Член 28 
Правилник за квалитетот на посадочниот ово-

ш е н материјал („Службен весник на НРМ", бр. 
13/55) 

^ — одобрување посадниците да бидат ђгриго-
дишни (член 6 став 2 и 4). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за земјоделството. 

Член 29 
Правилник за елементите што треба да ги со-

држи елаборатот за подигнување на овошни на-
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сади поголеми од 0,5 ха ((„Службен весник на НРМ" 
бр. 13/55) 

— именување комисија за одобрување елабора-
тите (член 4 став 1). 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на земјоделството. 

Член 30 
Правилник за условите под кои може да се 

произведува лозов посадочен материјал („Службен 
весник на НРМ", бр. 13/55) 

1) водење книга на издадени одобренија за про-
изводство лозов посадочен материјал (член 2 став 2); 

2) образување комисија за преглед условите за 
основање лозов расад,ник (Јчлен 4); 

3) издавање одобрение за основање лозов ра-
садник (член 4). 

Работите под точка 2 и 3 ги врши совет над-
лежен за работите на земјоделството а работата под 
точка 1 ја врши органот на управата надлежен за 
работите на земјоделството. 

Член 31 
Правилник за извршување на Законот за ри-

барство („Службен весник на НРМ", бр. 26/55 и 
38/55). 

Покрај останатите работи што со овој Пра-
вилник се ставени во надлежност на општински 
народен одбор и неговите орга,ни, народниот одбор и 
неговите органи ги вршат и следните работи: 

1) донесување на долгорочни планови за сто-
панисување со риболовните води, а по - претходно 
мнение на Секретаријатот за земјоделство на Из-
вршниот совет (член 4 став 2); 

2) донесување на едногодишни планови на ос-
нова на долгорочните планови со соработка на ко-
рисниците на риболовните води ((член 4 став 3); 

3) донесување на ориентациони планови за сто-
панисување со риболовните води (член, 4 став 5); 

4) одредување риболовни подрачја (член 9 
став 2); 

5) спогодбено одредување на граничните рибо-
ловни подрачја помеѓу две или повеќе општини и 
на мерките кои заеднички се преземаат на гранич-
ните риболовни подрачја (член 9 став 5); 

6) одредување кои води се сметаат за полуриб-
њаци ((член 10 став 2); 

7) издавање потврда за количеството, видот и 
потеклото на риба уловена во рибњак како и из-
давање дозвола за одгледување на риби (член 10 
став 4 и член 11 став 1); 

8) дозволување риболов без оглед на ловостој 
и други законски ограничувања во блато во кое 
поради суша и други непредвидени околности по-
стои опасност од уништување на целото рибно бо-
гатство (член 13 став 3); 

9) пријавување на секоја појава на рибни бо-
лести на Секретаријатот за земјоделство на Изврш-
ниот совет (член 14 став 3); 

10) обележување рибарски мрежи (член 18 
став 3); 

11) обележување границите на плодиштата со 
видни знаци (член 21 став 5); 

12) давање на предлози за заштита на рибар-
ството на инвеститорите на хидротехничките пос-

тројки со кои се преградува речното корито (член 
24 став 1); 

13) водење катастар на риболовните води (член 
27 ст. 1); 

14) поднесување на извештај за промените во 
катастарот на риболовните води и водење на ри-
барските матични книги и список на риболовните 
(/член 27 став 3 и 4); 

15) давање на користење на риболовните води 
(член 31 став 1); 

16) заклучување на писмен договор со корисни-
кот на риболовното подрачје (член 31 став 3); 

17) издавање на дозволи за риболов (член 32 
став 1); 

18) зголемување или намалување на надомес-
токот за риболов (јчлен 34 став 2); 

19) одредување на дел од риболовно подрачје, 
односно одредување на риболовни подрачја за вр-
шење риболов од лица што се занимаваат со рибо-
лов со цел на стопанисување (член 34 ст. 3). 

Работите под точка 1, 15, 18, 19 ги вршат обата 
собора рамноправно, работата под, точка 2 ја врши 
советот надлежен за работите на земјоделието, ра-
ботите под 3—14 и 17 ги врши орган на управата 
надлежен за работите на земјоделството, а рабо-
тата под точка 16 ја врши претседателот на народ-
ниот одбор. 

Член 32 
Правилник за условите и начинот на образу-

вање на елитни матични стада („Службен весник 
на НРМ", бр. 36/55, 4/56) 

1) донесување на решение за образување на 
ел итно односно матично стадо (член 3); 

2) предвидување дотација за водење на матич-
ните книги и контрола ((член 11 став 2). 

Работата под точка 2 ја, вршат обата собора 
рамноправно, а работата под точка 1 ја врши сове-
тот надлежен за работите на ветеринарството. 

Член 33 
Правилник за асанирање на овошните насади 

(„Службен весник на НРМ", бр. 3/56) 
1) донесување одлука за изведување на асана-

цијата и за применување на поедините асанациони 
мерки на овошките (чл. 3 ст. 1); 

2) формирање стручна комисија за изработу-
вање на програма за начинот, роковите и мерките 
што' ќе се опфанат со асанацијата (член 3 став 2); 

3) издавање на решенија за асанационите мер-
ки што е должен да ги преземе секој сопственик 
на овоштен насад ((член 4 став 1). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора 
рамноправно а другите работи ги врши органот на 
управата надлежен за работите на земјоделството. 

Член 34 
Правилник за водење на расаднички книги од 

страна на производителите на овоштен посадочен 
материјал („Службен весник на НРМ", бр. 3/56) 

4) заверување на пропишаните книги (член 4); 
2) вршење непосредна контрола за водењето на 

расадничките книги (член 6). 
Работите ги врши органот на управата надле-

жен за работите на земјоделството. 
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Член 35 
Правилник за водење на расаднички книги од 

страна на производителите на лозов покадочек ма-
теријал О,,Службен Бесник на НРМ", бр. 3/56): 

1) заверување на пропишаните книги (член 4); 
2) вршење непосредна контрола за водење на 

расадничките книги (член 6). 
Работите ги врши органот на управата надле-

жен за работите на земјоделството. 

Член 36 
Правилник за пријавување и за мерките за 

спречување и отстранување на заразната кривот-
ница кај овците („Службен весник на НРМ", бр. 
27/56) 

1) донесување наредба за забранување движе-
њето на овци од заразени во незаразено! места 
(Член 2); 

2) забранување на прометот со овци од стада 
кои во последните 40 дека од појава на болест 
дошле во допир со заразени овци (член 5 став 1); 

3) вршење постојана контрола над извршување-
то на мерките наредени со цел да се спречи и от-
клони заразата и поднесување пријава за прекр-
шоци, како и известувањето на органот надлежен 
за работите на ветеринарството на народниот од-
бор на околијата за повредување на наредените 
мерки (член 8). 

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен 
за работите на ветеринарството, а другите работи 
ги врши органот на управата надлежен за работе-
те на ветеринарството. 

Член 37 
/Правилник за задолжително лиценцирање на 

станови и нерези за приплод („Службен весник на 
НРМ", бр. 28/56) 

1) именување членови на комисија за лицен-
цирање (член 2 став 2); 

2) донесување решение за принудно доведува-
ње на грлото (јчлен 3 став 2); 

3) издавање потврда (лиценца) за оставеното за 
приплод грло (член 4); 

4) извршување набавка на машки расплодни 
грла (член 5); 

5) донесување решение за кастрирање и рокот 
за кастрирање на неодбраните грла (член 6 став 1); 

6) одредување принудно кастрирање на некас-
трираните неодбрани грла (член 8). 

Работата под точка 1 ја^ врши советот надлежен 
за работите на земјоделството, работите под точка 
2, 3, 5 и 6 ги врши комисијата за лиценцирање, а 
работата под точка 4 ја врши органот на управата 
надлежен за работите на ветеринарството. 

Член 38 I 
Наредба за регулирањето на колењето на до-

битокот („Службен весник на НРМ", бр. 32/52) 
— одредување постојано место за колење на 

добитокот во места во' кои нема кланица (точка 3). 
Работата ја врши советот надлежен за рабо-

вите на ветеринарството. 

Член 39 
Наредба за превземање мерки за спречување и 

отстранување на бесот кај кучињата (:„Службен 
весник на НРМ", бр. 4/55) 

1) примање пријави за кучиња (точка II); 
2) водење евиденција на пријавените кучиња 

и издавање на кнјижици односно водење картони 
за секое куче (точка Ш); 

3) одредување време и место за годишна вак-
цинација на кучињата против бес (точка IV став 1); 

4) утврдување на трошоците за заштитна вак-
цинација на кучињата што ќе ги сносат нивните 
сопственици (точка VII); 

5) давање овластување на органите за уништу-
вање на безстопанствените кучиња (IX). 

Работите под точка 3, 4 и 5 ги врши советот 
надлежен за работите за ветеринарство, а рабо-
тите под точка 1 и 2 ги врши органот на управата 
надлежен за работите на ветеринарството. 

Член. 40 
Наредба за превземање мерки за спречување и 

отстранување на црниот пришт по добитокот („Сл. 
весник на НРМ", бр. 7/56) 

1) вршење заштитно инжектирање на добито-
кот во населените места во кои болеста е конста-
тирана од ослободувањето до денес (точка П); 

2) одредување времето за инжектирање (ѓгочка 
Ш); 

3) обезбедување и ставање на располагање по-
требен број лица за водење на евиденција и за вр-
шење на другите административни работи (точ-
ка IV); 

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен 
за работите на ветеринарството, работата под точка 
1 ја врши органот на'управата надлежен за рабо-
тите на ветеринарството, а работата под точка 3 ја 
врши секретарот на народниот одбор. 

Член 41 
Наредба за дехелментизација на кучињата („Сл. 

весник на НРМ", бр. 33/56) 
1) одредување времето за вршење на дехел-

ментизација (точка II); 
2) водење на регистар на сопствениците на ку-

чињата и доставување на препис од тој регистар 
на ветеринарната станица (Угочка IV); 

3) примање на извештај за извршена дехел-
ментизација (точка VI). 

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен 
за работите на ветеринарството, а работите под 
точка 2 и 31 ги врши органот на управата надлежен 
за работите на ветеринарството. 

Член 42 
Наредба за превземање мерки за спречување и 

отстранување шушкавецот кај говедата („Службен 
весник на НРМ", бр. 8/57) 

Покрај останатите работи кои со оваа наредба 
се ставени во надлежност на општински народен 
одбор и неговите органи, народниот одбор и него-
вите органи ги вршат и следните работи: 

— обезбедување потребен број лица за водење 
на евиденција и други административни работи 
(точка V). 
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Работата ја врши секретарот на народниот 
одбор. 

Член 43 
Наредба за преземање мерки за спречување и 

отстранување крастата по' овците ^„Службен весник 
на НРМ", бр. 8/57) 

Покрај останатите работи кои со оваа наредба 
се ставени во надлежност на општински народен 
одбор и неговите органи, народниот одбор и не-
говите органи ги вршат и следните работи: 

— обезбедување потребен број лица за водење 
на евиденција за вршење на други административ-
ни работи (точка VIII). 

Работата ја врши секретарот на народниот 
одбор. 

Член 44 
Наредба за преземање мерки за спречување и. 

отстранување на антраксот кај добито-кот („Служ-
бен весник на НРМ", бр. 8/57) 

Покрај останатите работи кои со, оваа наредба 
се ставени во надлежност на општински народен 
одбор и неговите органи, народниот одбор и него-
вите органи ги: вршат и следните работи: 

— обезбедување потребен број лица за водење 
на евиденција и за вршење на други администра-
тивни работи (точка V). 

Работата ја врши секретарот на народниот 
одбор. 

Член 45 
Наредба за превземање мерки за спречување и 

остранување сакати јата ка ј еднокопитниот добиток 
(„Службен весник на НРМ", бр. 25/57) 

1) одредување на времето и местото за офта-
лиомаленизација и клинички преглед (точка Ш); 

2) изготвување на списоци на сопствениците на 
коњи, мазги, мулиња и магариња и освестување 
на сопствениците на и,стите за денот на офталмо-
маленизЗција и . клиничкиот преглед; грижење за 
доведување на сите еднокопитни животни (точка IV) 

Работата под точка 1 ја врши советот надле-
жен за работите на ветеринарството а работите под 
точка 2 ги врши органот на управата надлежен за 
работите на ветеринарството. 

Член 46 
Наредба за превземање мерки за сузбивање на 

чумата кај птиците („Службен весник на ШУУГ', 
бр. 25/57) 

1) одредување времето на инжектирање (точ-
ка П); 

2) објавување денот на инжектирање (точ-
ка Ш). 

Работата под точка 1 ја врши советот надлежен 
за работите на ветеринарството, а работата под 
точка 2 ја врши органот на управата надлежен за 
работите на ветеринарството. 

Член 47 
Упатство за издавање одобрение за садење на 

овошни насади и за изопачување и сечење на 
овошки и овошни насади, („Службен весник на 
НРМ", бр. 4/56) 

1) издавање одобрение за садење на овошни на-
сади и водење евиденција на издадените одобрени-
ја (точка I); 

2) издавање одобрение за изопачување и се-
чење на овошки и овошни насади (точка II став I); 

3) издавање одобрение за изопачување и се-
чење на ореви и костени во комплетните шумски 
земјишта (точка И став 2). 

Работите под точка 1 и 2 ги врши органот на 
управата надлежен за работите на земјоделството, 
а работата под точка 3 ја врши органот на упра-
вата надлежен за работите на шумарството. 

Член 48 
Упатство за издавање одобренија за садење на 

лозја („Службен весник на НРМ", бр. 4/56) 
, — издавање на одобренија за са,дење на лозја 

и водење на книга за издадените одобренија за са-
дење на лозја (точка I). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на земјоделството. 

Член 49 
Упатство за начинот на изградување гробишта 

за добиток, јами, гробници и постројки за искорие-
- тување на мрши од пцоиеан добиток (јекарисажи) 

(„Службен весник на НРМ", бр. 17/57) 
Покрај останатите работи кои со ова упатство 

му се ставени во надлежност на општински наро-
ден одбор и неговите органи, народниот одбор и 
неговите органи ги вршат и1 следните работи: 

1) одлучување за изградување на гробишта за 
добиток (точка I); 

2) одредување на комисија која ги одредува 
местата за лоцирање на гробиштата (точка II); 

3) поднесување предлог за подигање на ека-
рисажи. 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора 
рамноправно, а работите под точка 2 и 3 ги врши 
советот над,лежен за работите на ветеринарството. 

Член 50 
Решение за реонирање на овоштарските реони 

на територијата на НРМ („Службен к весник на 
НРМ", бр. 21/55) 

1) одредување на овоштарски микрореони, по 
претходно стручно мнение на Заводот за унапре-
дување на овоштарството (точка IV); 

2) грижење за запазување на одредената струк-
тура на сортите и подлошките во овошките насади 
и производството на овошниот саден материјал! 
Сгочка VI став 1); 

3) вршење надзор за структурата на производ-
ството на садниот' материјал (точка VI став 3). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собори 
рамноправно а другите работи ги врши органот на 
управата надлежен за работите по земјоделството. 

Член 51 
Решение за реонирање на лозарски реони на 

територијата на НР Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 26/55) 

1) одредување на лозарските микрореони по 
претходно' стручно мнение на Завбдот за унапре-
дување на лозарството и винарството (точка IV); 



бр, ^ Стр4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ декември ЈМ? 

2) врш^Ѕ^ Надзор над структурата на производ-
ството на садниот материјал од претходните ставо-
ви Спонка VI став 3). 

Работата под точка 1 ја врши советот надле-
жен за работите на земјоделството, а работата под 
точка 2 ја врши органот на управата надлежен за 
работите на земјоделството'. 

Член 52 
Решение за одредување времето за убивање на 

заекот во оеоштарските микрореони („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 4/56) 

— одредување микрореони во кои овоштарство-
то претставува главна стопанска гранка и во кои 
заекот може да се убива (точка 3). 

Работата ја врши; советот надлежен за работите 
на ветеринарството. 

Член 53 
Решение за прогласување заштитни риболовни 

ревири и риболовни плодишта на некои рибо,ловни 
води на територијата на НР Македонија („Службен 
весник на НРМ", бр. 17/56) 

— прогласување на води за заштитни ревири 
за определено време во согласност со републичкиот 
орган надлежен за земјоделство (јчлен 4) 

Работата ја врши советот надлежен за работи-
те на земјоделството. 

в) Ш у м а р с т в о 

Член 54 
Уредба за издавање на летни и зимски пасиш-

та на користење по пат на јавно наддавање („Сл. 
весник на НРМ", бр. 12/54) 

— донесување одлуки за регулирањето изда-
вањето под закуп на селските утрини и пасишта 
(член 10). I 

Работата ја вршат обата собори рамноправно. 

Член 55 
Правилник за спроведување на Уредбата за из-

давање летни и зимски пасишта на користење по 
пат на јавно наддавање („Службен весник на 
НРМ", бр. 13/54)" 

1) давање одобренија јавното наддавање да мо-
л е да се врши по пат на усна понуда Очлен 1 
СТАВ 2); 

2) давање на согласност за донесување на ре-
шение за определување на пасишта кои слу,жат за 
пасење добиток на сопствениците од поодделните 
села (член 2 став 2); 

3) решавање по приговорите против постапката 
^а наддавање и против решенијата за останување 
на пасиштата (член 22). 

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен 
за работите на шумарството, а другите работи ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на шумарството. 

Член 56 
Уредба за управување и користење на фондо-

вите за одржување и унапредување на пасиштата 
од општонароден имот („Службен весник на НРМ", 
бр. 35/55) 

1) образување на фондови за одржување и 
унапредување на пасиштата и утрините што ги ко -
рисгат селата Очл. 1 став 3); 

3) управување со фондовите за одржување и 
унапредување на пасиштата што ги користат се-
лата (член 2); . 

3) ја одобрува претсметката на приходите и 
расходите на фондовите за пасиштата и утрините 
што ги користат селата (член 4 став 5). 

Работите ги вршат обата собори рамноправно. 

Член 57 
Уредба за контрола на движењето на главните 

шумски производи („Службен весник на НРМ", бр. 
21/56) 

1) вршење контрола на превозот на главните 
шумски производи; 

3) издавање контролни белешки за главни 
шумски производи од шумите во општествена соп-
ственост и во сопственост на другите сопственици 
(член б став 1 точка б); 

3) поднесување пријави за повреда на одред- -
бите од Уредбата (член 16). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на шумарството. 

Член 58 
Уредба за колективна сеча на дрва во шуми 

што се во општествена сопственост („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 21/56) 

— издавање на посебно одобрение за вршење 
на индивидуална сеча во шумите (член 6). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на шумарството. 

Член 59 
Одлука за одредување награди за уништување 

на волци (,,,Сл,ужбен весник на НРМ", бр. 30/54) 
— исплатување преку шумското стопанство на-

гради за уништени волци (точка 3). 
Работата ја врши органот на управата надле-

жен за работите на шумарството. 

Член 60 
Одлука за висината на надокнадата за пасиш-

тата и утрините што ги користат селата („Службен, 
весник на НРМ", бр. 35/55) 

— одредување на сразмерниот износ на надок-
надата кој се должни да го платат корисниците на 
пасиштата и утрините (точ. V). 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на шумарството. 

Член 61 
Правилник за одредување на земјишта во кои 

не смее да се пушта добиток на паша ((„Службен 
весник на НРМ", бр. 4/50) 

— донесување решенија за забранување на 
попаша. 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на шумарството'. 

Член 62 
Правил.ник за држење и паша на сански кози. 

(„Службен весник на НРМ" бр. 31/52) 
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1) одредување реоните (местата) во кои може 
да се држат санеките кози (член 2 став 1); 

2) издавање на решенија за овластување за 
држење на сански прчеви (клен 2 став 1); . 

3) водење на евиденција за бројот на санските 
кози (член 5); 

4) образување комисија за попис и преглед на 
санските' кози (член 7 став 1 и 3). 

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот над-
лежен за работите на шумарството а другите ра-
боти ги врши органот на управата надлежен за. 
работите на шумарството. 

Член 63 
Напатствие за начинот и средствата за труење 

на одделни видови незаштитена дивина („Службен 
весник на НРМ", бр. 11/50 

1) давање одобрение за труење на одделни ви-
дови незаштитена дивина и водење евиденција на 
дадените отрови (точка 1); 

2) давање отрови на лица овластени за труење 
на незаштитената дивина и давање напатствија за 
употреба, на отровот како и примање ^употребе-
ното количество отров (точка 17); 

3) водење евиденција за дадениот отров (точ-
ка 18). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на шумарството. 

Член 64 
Упатство за времени годишни програми за 

стопанисување со пасиштата, и утрините („Служ-
бен весник на НРМ", бр. 3/56) 

1) давање согласност на времените годишни 
програми за пасиштата (точка IV став 1); 

2) донесување времени годишни програми за 
пасиштата и утрините што се дадени на користење 
на селата (точка IV став 2). 

Работите ги врши советот надлежен за рабо-
тите на шумарството. 

Член 65 
Решенија за одредување подрачја подложени 

на смивање и одронување („Службен весник на 
НРМ", бр. 6/54, 12/54, 28/54, 26/54, 7/55, 19/55, 
25/55, 5/56 и 16/55) 

— изготвување на план за посебни заштитни 
мерки и план за преориентација во вишегодишни 
земјоделски култури на оние земјоделски површи-
ни кои се разорани и на кои се одгледуваат едно-
годишни култури а се подложени на смивање и 
одронување (точка II). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на шумарството. 

г) Т р г о в и ј а 

Член 66 
Правилник за техничките услови, уредите и 

опремата на пословните простории на стопанските 
организации што се занимаваат со трговска дејност 
(„Службен весник на НРМ", бр. 23/54) 

1) одобрување на продавници во згради кои не 
се од тврд материјал, како и отворање привремени 

продавници во дрвени бараки на градилишта, се-

зонски летовалишта, шумски манипулации и сл. 
(член 2 став 2); 

2) одобрување правење на излози во вид на 
обични пенџериња за продавници во село (член 6 
став 1); 

3) одобрување правењето на под од цигла за-
леан 'со цемент во продавници на село (чл. 9 став 1); 

4) определување рок за усогласување на про-
стории на претпријатија и дуќани со одредбите на 
овој правилник (член, 41). 

Работата под точка 4 ја врши советот надлежен 
за работите на стоковиот промет, а другите работи 
ги врши органот на управата надлежен, за работите 
на стоковиот промет. 

д) У г о с т и т е л с т в о и т у р и з а м 

Член 67 
Уредба за приватните угостителски дуќани, 

(„Службен весник на НРМ", бр. 31/55) 
1) одобрување на имателот на приватен угости-

телски дуќан во деновите на пооделните празници, 
свечаности, прослави и слично да може да користи 
и друга работна снага (член 3 став 2); 

2) водење регистар на приватните угостителски 
дуќани (член 6); 

3) издавање одобренија за држење на приватен 
угостителски дуќан (член 7 став 1); 

4) одобрување да приватен угостителски дуќан 
времено да го води друго лице место сопственикот 
(член 9 став 2); 

5) одземање одобрение за водење на приватен 
угостителски дуќан (член 13 став 1). 

Работите под точка 3 и 5 ги врши советот над-
лежен за работите на угостителствого а другите ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на угостителството. 

Член 68 
Правилник за туристичкото логорување („Служ 

бен весник на НРМ", бр. 25/56) 
1) одредување местата за туристичко логору-

вање и формирање посебна комисија за давање на 
мнение за истото (член 1); 

2) одобрување план за изградба и уредување на 
местото за туристичко логорување (член 7 став 1); 

3) примање извештаи од организации и групи 
за времето на напуштањето на местото за туристич 
ко логорување (член 9 став 2). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора 
рамноправно, работата под точка 2 ја врши сове-
тот надлежен за работите на туризмот, а работата 
под точка 3 ја врши органот на управата надлежен 
за работите на туризмот. 

ѓ) З а н а е т ч и с т в о 

Член 69 
Наредба за занаетчиските дејности што се срод-

ни односно1 што меѓусебно се дополнуваат („Служ-
бен весник на НРМ", бр. 21/54) 

1) примање на пријави и упишување во' реги-
старот на занаетчиски дуќани, премин од една за-
наетчиска дејност во друга како и истовремено оба-
вување на повеќе сродни занаетчиски дејности 

(точка 1 став 7 и 8); 
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2) примање на пријави и упишување во реги-
старот на приватни: занаетчиски дуќани, обавува-
,њето на занаетчиска дејност која се дополнува со 
основната занаетчиска дејност (точка 2). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на занаетчиството. 

Член 70 
Уредба за најмалиот број занаетчиски работ-

ници што можат да осниваат занаетчиска задруга 
(,.Службен весник на. НРМ", бр. 27/54) 

—,донесување решение за забранување пона-
тамошната работа на занаетчиската задруга со по-
малку од пет члена (член 3). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на занаетчиството. 

Член 71 
Уредба за забранување на обавување на опре-

делени занаетчиски дејности во приватни занает-
чиски дуќани („Службен весник на НРМ", бр. 27/54) 

— донесување на решение за престанок на ра-
ботата на вакви дуќани и одземање дозволата 
(член 2). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на занаетчиството. 

Член 72 
Уредба за определување занаетчиски дејности 

во кои може да се позволи организирање на рабо-
тата во куќата на работникот („Службен весник на 
НРМ", бр. 27/54) 

— издавање одобрение за занаетчиски органи-
зации да можат да организираат работа во куќата 
на работникот (член 2). 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на занаетчиството. 

Член 73 
Уредба за домашна ракотворба („Службен вес-

ник на НРМ", бр. 35/55) 
1) решавање дали стопанската дејност може да 

се смета како домашна ракотворба (член 4); 
2) примање пријави и ,давање потврди за при-

мените пријави за обавување на домашна рако-
творба (Јчлен 5 став 2). 

Работата под точка 1 ја врши советот надле-
жен за рабатите на занаетчиството, а работата под 
точка 2 ја врши органот на управата надлежен за 
работите на занаетчиството. 

е) С о о б р а ќ а ј 

Член 74 
Правилник за извршување на Уредбата за ја-

вен превоз во патниот сообраќај („Службен весник 
на НРМ", бр. 13/54) 

1. Формирање на стручна комисија за испиту-
вање дали: барателот на дозвола ги исполнува по-
требните услови (член 9 став 1); 

2. издавање налог на одделни претпријатија за 
отворање на постојани линии и обезбедување на 
регрес за покривање на загубите (член 17); 

3. издавање на дозвола за превоз со авто такси 
(член 43 став 3); 

4. одредување на место за автотакси станици 
(член 49). 

Работата под точка 2 ја вршат обата собори 
рамноправно, а другите работи ги врши органот на 
управата надлежен за работите на сообраќајот. 

Член 75 
Упатство за 'организацијата на службата јавни 

патишта, патен и езерски сообраќај на народните 
одбори („Службен весник на НРМ", бр. 40/54) 

1. оснивање управи на патишта и патен сооб-
раќај (точка 1); 

2. оснивање на технички секции за подржува-
ње на јавните патишта и улици Сгочка 2 став 1); 

3. оснивање капетанија за езерски сообраќај 
(точка 3 став 1). 

Работите ги вршат обата собора рамноправно 

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ 
И ГРАДЕЖНИШТВОТО 

а) К о м у н а л н и р а б о т и 

Член 76 
Напатствие за начинот на именување на насе-

лените места, улиците и плоштадите и за нумери-
рање на куќите („Службен весник на НРМ", бр. 
21/52) 

1. поставување табли на патиштата на влезот 
во населените места (точка 2); 

2. водење евиденција за имињата на улиците, 
плоштадите и изработување на скици-план на ули-
ците и плоштадите (јточка 6 став 7); 

3. обележување на куќите со броеви (точка 14). 
Работите ги врши органот на управата надле-

жен за комунални работи. 

б) Г р а д е ж н и ш т в о 

Член 77 
Напатствие за спроведување Уредбата за за-

брана да се зида со плитари и за запазување хи-
гиенските услови на станбените згради („Службен 
весник на НРМ", бр. 37/52) 

1. одобрување реконструкција и адаптација на 
објектите што се изградени со плитари (точка III 
под 18); 

2. вршење надзор за правилно спроведување на 
Уредбата фгочка IV); 

3. издавање скица или типски проект на објект 
за кој се бара одобрение за градење со плитари 
(точка V под 1). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на градежништвото1. 

3. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ГРИЖИ 

Член 78 
Упатство за применување Уредбата за парична 

помош на фамилииге чии хранители се наоѓаат на 
задолжителна служба во ЈНА („Службен весник на 
НРМ", бр. 15/54) 

1. донесување решение за давање и укинување 
односно намалување на по^ош (точка 27); 
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2. водење посебна евиденција дали кај ужива-
телите на помош настанала промена која повле-
кува намалување или губење на помош (точка 28); 

3. составување списоци на корисниците на по-
мошта, пополнување и издавање чекови со налог 
за исплатата на помош (точка 29); 

4. вршење годишна ревизија на сите корисници 
на помош (точка 20; 

5. издавање уверение од кога обврзникот се 
наоѓа на отслужување на БОЈНИОТ рок и со кои 
членови на фамилијата живеел во заедничко до-
маќинство и издавање потврда дека членовите на 
фамилијата не се сместени на бесплатно издржу-
вање во домови или социјални установи и дека не 
примаат други парични помошта (точка 31). 

Работите под точка 1, 2, 3 и 4 ги врши органот 
на управата надлежен за работите на социјалните 
грижи, а работата под точка 5 ја врши органот на 
управата надлежен за работите на опџггата управа. 

Член 79 
Правилник за составот и водењето на држав-

ните матични книги О , , С л у ж б е н весник на НРМ", 
бр. 17/54) 

1. издавање на старателот на дете родено извон 
брак, чија мајка не е жива или нестанала одобре-
ние место мајката да даде изјава дали се согласува 
со дополнително направено признание на татков-
ство (член 50); 

2. доставување на матичарот извештај за за-
клучено усвојување (член 53); 

3. донесување предлог за продолжување на ро-
дителското право след полнолеткоста на лицето под 
старателство (член 54); 

4. ставање под старателство на лицата кои на 
се под родителска грижа како и на лицата кои со 
судска одлука се деломично или потполно лишени 
од работната способност (јчлен 55). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на социјалните грижи. 

4. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 

Член 80 
Уредба за задолжителен преглед на мртовци 

(„Службен весник на НРМ", бр. 30/56) 
1. назначување лекари односно други стручни 

лица за вршење преглед над мртовци (член 4); 
2. обавестување на надлежниот матичар за од-

редување на лице кое е овластено за преглед на 
мртовци (член 6); 

3. одредување висината на наградата за овла-
стените лица за преглед на мртовци ((член 7); 

4. поднесување пријави во случај сомнение на 
насилна смрт, напрсна смрт или смрт од непознати 
причини и превземање мерки за зачувување на 
траги на кривично дело, предмети врз кои или со 
помошта на кои е сторено кривично дело и другите 
докази (член 12); 

5. пополнување, на статистички извештаи за 
умрените (член 16); 

6. поднесување на ^ статистички ливчиња за 
смртни случаи од заразни болести (член 16 став 2). 

Работата под точка 1 ја врши комисијата за 
избори и именување, работата под точка 3 ја врши 

советот надлежен за работите на народното здравје, 
а другите работи ги врши органот на управата над-
лежен за работите на народното здравје. 

Член 81 
: Правилник за организацијата и работата на 

домовите за народно здравје (!„Службен весник на 
НРМ'', бр. 2/54) 

1. давање согласност на цените за услугите на 
домот за народно здравје (член 2 и 15 точка 4); 

2. вршење надзор над работата на домот (чл. 4) ; 
3. именување членови и одредување бројот на 

членовите на управниот одбор од редот на граѓа-
ните ((член 6); 

4. суспендирање на поедини членови или це-
лиот управен одбор (член 2 став 1); 

5. разрешување на управниот одбор или по-
едини негови членови пред истекот на времето за 
кое се именувани (член 8 став 2); 

6. решавање по примедбите против заклучок 
на управниот одбор (чле^н 13); 

7. давање согласност на правилата на домот 
(член 15); 

8. давање согласност на претсметката на при-
ходите и расходите на домот (член 15); 

9. назначување управител на домот (член 21); 
10. запирање од извршување заклучокот на 

управниот одбор противен на законот и други про-
писи (член 22 став 3); 

11. донесување решение за укинување односно 
поништување заклучок на управниот одбор проти-
вен на закон или други прописи (Јчлен 22 став 4); 

12. донесување одлука за наголемување цените 
на услугите на домот (член 45 став 2 и 3); 

13. давање согласност за намалување цените ча 
услугите на домот (член 45 став 4); 

14. давање согласност на завршната сметка на 
домот.(член 50); 

15. обезбедување средствата за инвестициона 
изградба и проширување на капацитетот, како и 
за изградба и основање на нови установи ((член 60 
став 1); 

16. вршење заменување и пополнување на ос-
новните средства на д,омот (член 60 став 2). 

Работите под точка 14, 15 и 16 ги вршат обата 
собора рамноправно, работата под точка 9 ја вршат 
обата собора на заедничка седница, работите под 
точка 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 ги врши советот 
надлежен за работите на народното здравје, а ра-
ботите под точка 2, 4 и 10 ги врши органот на упра-
вата надлежен за работите на народното здравје. 

Член 82 
Упатство за оснивање домови за народно здрав-

је („Службен весник на НРМ", бр. 17/53) 
1. основање домови за народно здравје (чл. 2); 
2. основање на други здравствени установи 

((член 4); 
3. донесување прописи за внатрешната органи-

зација и работата на домовите (член И). 
Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собора 

рамноправно, а работата под точка 3 ја врши со-
ветот надлежен за работите на народното здравје. 
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5. ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И ТРУДОВИТЕ 
ОДНОСИ 

Член 83 
Уредба за работните односи и плаќањето на 

домашниот персонал („Службен весник на НРМ", 
бр. 34/52) 

поништување на решение на специјалната ар-
битража во споровите по прашање за склучување? 
и извршување на договорите за работа помеѓу ра-
ботодателот и домашен помошен: персонал (член 14) 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на трудот и трудовите односи. 

Член 84 
Уредба за определување бројот на ученици во 

стопанството што задолжително ги држат занает-
чиските организации („Службен весник на НРМ", 
бр. 27/54) 

1. донесување на решение за бројот на учени-
ците во стопанството што задолжително ги држат 
занаетчиските организации (член 4); 

2. одобрување запослување на ученици во сто-
панството во занаетчиство преку максимумот од 
член 1 на Уредбата (член 6). 

Работата под точка 2 ја врши советот надле-
жен за работите на трудот и трудовите односи, а 
работата под точка 1 ја врши органот на управата 
надлежен! за работите на трудот и трудовите од-
носи1. 

Член 85 
Уредба за начинот на осигурување дополни-

телните средства за обезбедување' правата.на ли-
цата што се наоѓаат времено вон работен однос 
(„Службен весник на НРМ", бр. 18/56) 

1. обезбедување придонес за обезбедување пра-
вата наѓ лицата што се наоѓаат времено вон работен 
однос (член 3 став 1); 

2. исплатување трошоците за материјално обез-
бедување (член 6). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собори 
рамноправно а работата под точка 2 ја врши орга-
нот на управата надлежен за работите на трудот 
и трудовите односи. 

Член 86 
Правилник за полагање испит за занаетчиски 

помошник („Службен весник на НРМ", бр. 24/53) 
1. образување испитна комисија за спроведу-

вање на испитите за занаетчиски помошник и' да-
вање согласност за образување на таква комисија 
(член 5 став ,2); 

2. вршење надзор над работата на испитната 
комисија за спроведување на испитите за занает-
чиски помошник (член: 5 став 3); 

3. донесување решение за назначување членови 
на испитната комисија (член 7 став 2); 

4. решавање го втора степен за изземање член 
на испитната комисија (член 10 став 3); 

5. донесување решение за допуштање на испит 
занаетчиски помошник (член 12); 

6. решавање по приговорите од претседателот 
на испитната комисија (член 14 став 3); 

7. решавање по приговори против решение на 
испитната комисија за спроведуваше на испитот 
(член 17 став 2); 

8. решавање против решението на коми-сијата 
(член. 26 став 1 и 2); 

9. чување на испитните документи, записниците 
и регистарот (член 29). 

Работите под точка 1 и 3 ги врши советот над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи 
а другите работи ги врши органот на управата над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи. 

Член 87 
Правилник за полагање испит за занаетчиски 

помошник на лица кои со стручна спрема се здо-
биле по пат на приучување („Службен весник на 
НРМ", бр. 4/54) 

1. образување испитна комисија за спроведу-
вање на испитите за занаетчиски помошник и вр-
шење надзор над нејзината работа (чл. 3 став 1и2); 

2. донесување решение за назначување член 
на испитната комисија (член 5 став 2); 

3. решавање во втора степен: по жалба против 
решение на испитната комисија за изземање на 
член на испитната комисија (член 8 став 3); 

4. примање пријави за полагање на испит за 
занаетчиски помошник (член 9 став 1); 

5. донесување решение по' пријава за допу-
штање на испит (член 10); 

6. решавање по приговори од претседателот на 
испитната комисија (член 12 став 3); 

7. решавање по приговори против решенијата 
на испитната комисија (член 15 став 2); 

8. решавање по приговори од кандидат што 
паднал на еден дел од испитот (член 24 став 1); 

9. чување испитните документи, записниците и 
регистарот (член 27). 

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи, 
а другите работи ги врши органот на управата над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи. 

Член 88 
Правилник за полагање испит за квалифику-

вани и висококвалификувани работници кои се 
здобиле со стручна спрема по пат на приучување 
(„Службен весник на НРМ", бр. 13/56) 

1. образување испитна комисија за квалифи-
кувани работници (член. 4 став 1); 

2. именување на записничар на испитната ко-
мисија за квалификувани работници (чл. 5 став 2); 

3. донесување решение за одобрување на пола-
гање на испит (член 9 став 1). 

. Работите под точка 1 и 2 ги врши сове тот над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи, 
а работата под точка 3 ја врши органот на управата 
надлежен за работите на трудот и трудовите од-
носи. 

Член 89 
Напатствие за доказните средства со кои се 

уредува помошничкиот стаж и стручната спрема 
за обавување на занаетчиската дејност („Службен 
весник на НРМ", бр. 15/51) 

1. донесување решение за веродостојноста и 
употребата на докази за запослување (стаж) на 

1 ученик односно помошник, ако запослувањето не 
може да се докаже со работна книшка (точка! и 2); 
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2. решавање стручната спрема на занаетчиски 
помошник, односно занаетчиски мајстор, ако не 
може да се докаже со свидетелство односно дипло-
ма или свидетелство за положен завршен испит на 
стручна школа која дава квалификација за занает-
чиски помошник односно мајстор, да се докажува 
со други доказни средства, а по одобрување од Се-
кретаријатот за труд на Извршниот совет (точка 3). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на трудот и трудовите односи. 

Член 90 
Упатство за условите за здобивање стручна 

спрема и за полагање стручни испити за квалифи-
кувани и висококвалификувани работници возачи 
на моторни возила („Службен весник на НРМ", 
бр. 35/56) 

1. донесување одлука за признавање стручна 
спрема за полуквалификувани работници возачи 
на моторни возила на лица запослени во државни 
надлештва, установи, стопански и општествени ор-
ганизации (точка 2 став 3); 

2. формирање посебна испитна комисија за да-
вање мнение за донесување одлука за признавање 
стручна спрема на полуквалификувани возачи на 
моторни возила на лица запослени во државни над-
летува, установи, стопански и општествени орга-
низации Сгочка 2 став 3). 

3. образување испитна комисија за стручни ис-
пити за квалификувани возачи на моторни возила 
и именување записничар на комисијата (точка 5 и 6) 

4. одобрување, односно одбивање од полагање 
на испит за квалификуван возач на моторно возило 
(точка 10); 

5. доставување до претседателот на испитната 
комисија решението со кое се одобрува полагање 
на испитот за квалификуван возач (точка 11); 

6. издавање на кандидатот свидетелство за ква-
лификуван возач на моторно возило (точка 25). 

Работите под точка 2 и 3 ги врши советот над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи, 
а другите работи ги врши органот на управата над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи. 

6. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА 
И КУЛТУРАТА 

Член 91 
Одлука за додатоците за посебни услови за ра-

бота на наставниот и воспитниот персонал во уста-
новите за специјално образование и воспитување 
(„Службен весник на НРМ", бр. 16/55) 

— одредување додаток (IV). 
Работата ја врши советот надлежен за рабо-

тите на просветата. 

Член 92 
Правилник за организацијата и работата на 

основните општообразовни курсеви („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 36/48) 

1. назначување раководител и преподаватели 
на курс (член 2); 

2. одредување испитна комисија и именување 
членови на истата Очлен 5); 

3. примање месечни извештаи за работата на 
курсот и доставување општ извештај за сите курсе-
ви (член 12). 

Работата под точка 1 ја врши комисијата за 
избор и именување, работата под точка 2 ја врши 
советот надлежен за работите на просветата, а ра-
ботата под точка 3 ја врши органот на управата 
надлежен за работите на просветата. 

Член 93 
Правилник за организацијата и работата на 

детските градинки („Службен весник на НРМ", бр. 
14/50) 

1. претходно одобрување претсметката на при-
ходите и расходите на детската градинка (член 5); 

3. одредување музички раководител (член 7); -
4. грижа за здравствената служба и за одреду-

вање лекар и медицинска сестра (член 49); 
5. помагање во работата и вршење надзор над 

работата на детската градинка (член 57). 
Работата под точка 1 ја врши советот надле-

жен за работите на просветата а другите работи ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на просветата. 

Член 94 
Правилник за учењето и поведението на уче-

ниците од школите за општо образование („Служ-
бен весник на НРМ", бр. 27/53) 

1. доделување пофалби и награди на учениците 
од средните школи (Јчлен 27 во врска со член 26); 

2. давање претходна согласност за изрежување 
казната исклучување од средни школи (член 30); 

3. решавање во втора степен по жалби против 
решенијата за казните од точка 6 и 7 на член 29 
(член 32); 

4. давање согласност за ублажување на каз-
ната исклучување од училиште во траење од една 
година (член 29 точка 7) со друга казна или пот-
полно укинување на казната ((член 34 став 2). 

Работите ги врши советот надлежен за рабо-
. тите на просветата. 

Член 95 
Правилник за приватните испити во учили-

штата за општо образование („Службен весник на 
НРМ", бр. 16/54) 

— решавање по жалба против решението на 
директорот за приватни испити (член 9). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на просветата. 

Член 96 
Правилник за приватните испити во економ-

ските техникуми („Службен весник на НРМ", бр. 
6/56) 

— решавање против решенијата на директорот 
на школата (јчлен 10 став 2 и член 19 став 4). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на просветата. 

Член 97 
Упатство за школувањето во општообразовните 

и стручните училишта („Службен весник на НРМ", 
бр. 29/56) 

Покрај останатите работи што се со ова упат-
ство ставени во надлежност на општински народен 
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одбор и неговите органи, народниот одбор и него-
вите органи ги вршат и следните работи: 

1. обезбедување најмалку четиригодишно ос-
новно школување за секое дете кое дораснало за 
училиште (точка 6 став 4); 

2. ослободување од посетувањето на учили-
штето на учениците кои поради душевни или те-
лесни недостатоци не можат да го посетуваат учи-
лиштето (точка 10 став 1); 

3. донесување одлука за реонизација на учи-
лиштата за задолжително школување (1точка 41). 

Работите1 под точка 1 и 3 ги: вршат обата собор а 
рамноправно а работата под точка 2 ја врши орга-
нот на управата надлежен за работите на просве-
тата. 

7. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ 

Член 98 
Уредба за пожаропретпазните мерки во стопан-

ските претпријатија („Службен весник на НРМ", 
бр. 1/51) 

1. одредување пожаропретпазни мерки за прет-
пријатија и установи (член 3); 

2. вршење контрола над извршување на по-
жаро-претпазните мерки во стопанските организа-
ции и установи. 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 99 
Правилник за извршување на наредбата за за-

штита на посевите од пожар („Службен весник на 
НРМ", бр. 20/50) 

1. одредување дежурни групи граѓани за вр-
шење надзор над нивите посејани со стрмни посеви 
и над гумната, одредување реони и посебни де-
журни групи за нив (Јчлен 1); 

2. обавестување на населението за мерките кои 
треба да се превземат за заштита на посевите од 
пожар, контролирање на дежурните групи (член 2); 

3. одредување места за гумна (член 12); 
4. издавање на специјална дозвола за вршидба 

во ноќно време (член 18 став 3); 
5. издавање наредби на граѓаните да учеству-

ваат во гаснење на пожар, обавестување на народ-
ната милиција и противпожарната единица за по-
јавен пожар (!член 26). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 100 
Правилник за држење, и сместување запаливи 

течности („Службен весник на НРМ", бр. 31/50) 
1. издавање дозвола за држење на запаливи 

течности во посебни простории за запаливи течно-
сти во количини од 250—500 односно 1000 лит. (член 
5 став 1); 

2. издавање дозвола за држање во посебни про-
стории на помали количини запаливи течности од 
претходните (член 5 став 2). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 101 
Правилник за одржување и Чувале на запа-

ливи течности во индустриските и други претпри-
јатија (I,,Службен весник на НРМ", бр. 1/51) 

одредување бројот на апаратите за гаснење на 
пожар и потребна количина песок за гаснење по-
жар (член 8). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 102 
Правилник за состав и водење на државните 

матични книги („Службен весник на НРМ", бр. 
17/54) 

1. решавање по барање на странката во случај 
кога матичарот одбие да изврши службена работа 
што по Законот е должен да ја изврши или оваа 
неправилно ја изврши (член 7 став 1); 

2. потврдување на матичните книги (член 8); 
3. донесување решение да се изврши исправка 

на неспорни погрешни уписи (член 22 став 4); 
4. давање одобрение -за дополнителни уписи на 

раѓање пријавени после законскиот срок од 30 дена 
од денот ,на раѓањето (член 42 став 9); 

5. примање изјава за републичко државјанство 
на дете од родители со различито републичко др-
жавјанство и доставување истите на матичарот 
(член 49); 

6. примање на барања за промена на лично име 
(член! 65); 

7. решавање спорови за лични имиња (чл. 66); 
8. донесување решение за дополнително уте-

шување на родители на најдено или напуштено 
новородено дете (член 75 буква „б" став 2); 

9. давање на одобрение во случај на раѓање на 
државјанин на НР Македонија во странство да се 
упише на основа други докази (член 77 став 4); 

10. давање на одобрение за накнадно упишу -
Еање случаи на смрт после истекот на срокот од 
30 дена од смртта (член 89); 

11. донесување решение за поништување на 
ненадлежно извршен основен упис (чл. 103 став 1); 

12. донесување на решение за поништување на 
погрешно извршен повторно основен упис (член 103 
став 1); 

13. донесување на решение за поништување на 
погрешно извршен основен упис и давање одобре-
ние за извршување на нов правилен упис (член 
103 став 4); 

14. донесување решение за поништување на 
заклучен или довршен дополнителен упис во руб-
риката „Дополнителни уписи и прибелешки" за 
кој се установи да е погрешно извршен ((член 104); 

15. доставување на повисок надзорен орган на 
изводите наменети за употреба во странство за по-
стапување -по член 13 од Законот за заверување на 
потписи, ракописи и преписи и член 4 од Законот 
за легализација на исправите во меѓународни те 
соопштенија (јчлен 106 буква „в" став 2); 

16. давање одобрение за вонреден упис во ре-. 
доената матична книга во' случаи на раѓање на де-
ца кои биле упишани во уништените или постана-
тите матични книги или на случаи на раѓање кои 
поради воените прилики воопшто не биле упишани 
во матичните книги (член 110 буква „б"); 
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17. спроведување на постапка за устанбвување 
фактите потребни за упис во матичната книга на 
родените на основа други писмени докази или со 
изјави на веродостојни сведоци кога за докажува-
ње случај за раѓање нема можности да се прибави 
уверение од член 52 на Законот и донесување ре-
шенија за вонреден упис во редовната матична 
книга на родените на основа таа постапка (член НО 
буква „в" став 3); 

18. давање одобрение за вонреден упис во ре-
довната матична книга случаи на раѓање на деца 
во времето од 6 април 1941 година до 9 мај 1946 
година ,а кои останале не упишани ни во срокот од 
шест месеци од влегувањето' во сила на Законот за 
државните матични книги Очлен 110 буква „а"); 

19. давање одобрение за вонреден упис во ре-
довната книга на умрените ако матичната книга 
била уништена или постанала или ако случајот на 
смрт поради воените прилики не бил упишан во 
матичните книги, во колку случајот на смрт се до-
кажува со уверение од член 52 од Законот за др-
жавните матични книги (член 112 буква „а" став 2); 

20. водење постапка и донесување решение за 
вонредно утешување во редовната матична книга 
на умрените (член) 112 буква „в" став 3); 

21. примање изјава за промена на лично име во 
склад со својата национална припадност односно на 
фамилијарното име што го носеле претците 
(член 113). 

Работ-ите ги врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 103 
Правилник за организирање работите ' околу 

отстранување на општа опасност („Службен весник 
на НРМ" бр. 5/57) 

Покрај останалите' работи што со овој правил-
ник се ставени во надлежност на народен одбор и 
неговите органи, народниот одбор и неговите ор-
гани ја вршат и следната работа: 

— формирање на штаб во согласност на прет-
седателот на народниот. одбор на околијата (член 
10 став 1). 

Работата ја вршат обата собори на заедничка 
седница. 

Член 104 
Напатствие за водење евиденција на државја-

ните на Народна Република Македонија („Службен 
весник на НРМ", бр. 35/47) 

1. устројување книги на државјаните на НРМ 
и водење евиденција на државјаните на НРМ 
(точка 1); 

2. донесување решение за упис во книгата на 
државјаните Сгочка 6); 

3. примање изјава за' републичко државјанство 
на дете од родители со различито републичко др-
жавјанство и доставување истите на матичарот 
(точка 10); 

4. издавање извод од книгата на државјаните, 
потврдување дека заинтересираната странка е 
угоднана во книгата на државјаните (точка 29); 

5. доставување список на лицата за кои смета 
дека К) изгубиле државјанството на ФНРЈ по от-
сутност (точка 28). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 105 . 
Напатствие за воведување евиденција на брако-

вите пријавени по Законот за признавање полно-
важноста на браковите склучени пред 9 мај 1946 
година (1„ Службен весник на НРМ", бр. 18/49) 

— заверување на книгата за евиденција на при-
јавените бракови (точка 2) 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 106 
Напатствие за вршење работите од службата за 

граѓански состојби („Службен весник на НРМ", 
бр. 4/50) 

1. вршење на службата за граѓански состојби 
(точка 1 и 2); 

2. организирање курсеви за оспособување лица 
за вршење на службата, (точка 7). 

Работите ги врши органот на управата над-
лежен за внатрешни работи. 

8. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 

Член 107 
Одлука за овластување на народните одбори на 

општините да вршат заверување на потписи, ра-
кописи и преписи („Службен весник на НРМ", 
бр. 13/57) 

— вршење заверување на потписи, ракописи и 
преписи (точка 1). 

Работата ја врши орган на управата надлежен 
за работите на општата управа. 

Член 108 
Правилник за работните (сметководните) книги 

на адвокатите С,,Службен весник на НРМ", бр. 
20/47) 

— потврдување на работните (сметководните) 
книги на адвокатите (член 3). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите за општата управа. 

9. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

Член 109 
Уредба за органите и постапките за расправу-

вање на самовласните завзимања земјишта од оп-
штонароден имот О,,Службен весник на НРМ", бр. 
7/55) 

1. донесување решенија за признавање односно 
непризнавање правото на сопственост на самовлас-
но завземање на земјиште од општонароден имот 
(член 3); 

2. оснивање посебни комисии за присобирана 
на потребните податоци за сите самовласни з а з е -
мања на земјишта од општонароден имот и подне-
сување образложеа предлог за донесување на ре-
шение, одредување на подрачјето на кое работи 
комисијата (член 4); 

3. одземање на земјиште од држател пред да 
биде донесено конечно решение и ^одредување КОЈ 
привремено ќе управува со земјиштето (член 6 
став 6); , , . А ' 
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4. примање примедби врз предлогот на комиси-
јата (член 6 став 7); 

5. објавување на предлозите за признавање на 
завземено земјиште (член 6 став 8); 

6. спроведување на дополнителни извиди и об-
новување доказите што ги извела комисијата 
(член 8); 

7. примање и доставување на надлежниот ор-
ган жалбите против решенијата за признавање од-
носно непризнавање самовласно завземање (чл. 12); 

8. доставување на правосилното решение на над-
лежниот суд заради спроведување на соодветни 
уписи во тапијските книги грижа соодветните про-
мени да бидат спроведени во катастарот односно 
воведени во пропишаните евиденции (член 14); 

9. доставување на извештај за завземени зем-
јишта, чии држатели правото 6а сопственост го 
докажуваат со правосилна судска пресуда, тапија 
или упис во тапијските книги (член 15). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на имотноправните односи. 

Член НО 
Одлука за евиденција на недвижниот општо-

народен имот („Службен весник на НРМ", бр. 1/55) 
1. водење евиденција за земјиштата и зградите 

од општонародниот имот (I); 
2. водење евиденција на земјиштата, зградите, 

шумите, шумските земјишта, пасиштата и утрини-
те — општонароден имот, евиденција на стварни-
те права во полза на овие имоти, како и евиден-
ција на оние шуми, шумски земјишта, пасишта и 
утрини општонароден имот кои уште не се прев-
земени а кои на основа закон или друг основ (суд-
ска пресуда, национализација и сл.) треба да бидат 
вклучени во општонародниот имот (II под 5 во вр-
ска со I); 

3. основање посебна комисија за организирање 
евиденција на земјиштата, зградите, шумите, шум-
ските земјишта, пасиштата и утрините — општо-
народен имот; назначување членови на комисија-
та (IV стаз 1); 

4. преземање мерки за заштита на земјиштата, 
зградите шумите, шумските земјишта, пасиштата 
и утрините. од општонароден имот во случај на бес-
правно користење на истите (VIII); 

5. примање и одржување во исправна состојба 
на устроената евиденција и благовремено внесува-
ње во неа на промените што настануваат (X). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на имотноправните односи. 

Член 111 
Упатство за начинот на водење ,евиденција на 

недвижниот општонароден имот („Службен весник 
на НРМ", бр. 5/55) 

1. претходно попишување на сите земјишта, 
згради, шуми, шумски земјишта, пасишта и утри-
ни — општонароден имот, устрој ување регистар на 
сите шуми, шумски земјишта, пасишта и утрини 
— општонароден имот по образец I, у строј ување 
именик на органите на управувањето на шумите, 
шумските земјишта, пасиштата и утрините по обра-
зец II и збирка на исправите на основа на кои се 

извршени уписите во регистарот (точка 1,2 и под 
„в" точка 10 и 11); 

2. чување и водење на регистарот, именикот и 
збирката исправи: одредување службеник за чува-
ње и вод,ење на регистарот именикот и збирката 
исправи (точка 12). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за работите на имотноправните односи. 

II. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИ-
ТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 

1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Ф и н а н с и и 

Член 112 
Упатство за финансирањето и работењето на 

здравствените установи („Службен весник на НРМ" 
бр. 21/53) 

1. давање согласност на утврдувањето на прет-
сметката на приходи и расходи на зд,равствената 
установа (точка 2, став 2); 

2. определување највисоките цени на услугите 
што ги дава здравствената установа (точка 9 став 2) 

3. давање согласност на усвојувањето на заврш-
ната сметка на здравствената установа (точка 13 
став 2); 4 

4. обезбедување средства за инвестициона из-
градба и за проширување капацитетот, како и за 
изградба и отварање на нови установи (̂ гочка 24 
став 1); 

5. вршење заменување и дополнување на ос-
новните средства од своите финансиски средства 
(точка'24 став 2). 

Работите под точка 4 и 5 ги вршат обата собора 
рамноправно', работите под точка 2 и 3 ги врши 
советот надлежен за работите на финансиите, а ра-
ботата под точка 1 ја врши органот на управата 
надлежен за работите на финансиите. 

б) З е м ј о д е л и е 

Член 113 
Уредба за ветеринарните станици („Службен 

весник на НРМ", бр. 16/50) 
1. основање ветеринарни станици и помошни 

ветеринарни станици (член 2); 
2. вршење стручен надзор над работата на ве-

теринарните станици и помошните ветеринарни ста-
ници што ги основал (член 9). 

Работата под точка 1 ја вршат обата собора 
рамноправно а работата под точка 2 ја врши орга-
нот на управата надлежен за работите на ветери-
нарството. I 

Член 114 
Уредба за надзор над извршувањето на Зако-

нот за унапредување на сточарството („Службен 
весник на НРМ", бр. 4/56) 

1. вршење надзор над извршување на Законот 
(член 1 став 1); 

2. овластување на службеник за вршење над-
зор на определени работи од закон (член 1 став 2); 

3. издавање посебни легитимации со кои се 
потврдува својството на инспекторот (член 4 став 2) 
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4. вршење непосреден надзор за спроведувањето 
на Законот и другите прописи во врска со него и 
доставување извештаи за истото до Републичката 
инспекција како и останатите мерки за унапреду-
вање на сточарството (член 6); 

5. наложување управни мерки кои имаат за цел 
правилно извршување одредбите на Законот (член 
7 став 2); 

6. донесување решенија по жалбите против ре-
шенијата донесени од одредените службеници во 
општините (член 8 став 4). 

Работата под точка 2 ја врши советот надле-
жен за работите на земјоделството, работата под 
точка 3 ја врши претседателот на народниот одбор 
а другите работи ги врши органот на управата над-
лежен за работите на земјоделството. 

Член 115 
Уредба за надзор над извршувањето на Законот 

за унапредување на овоштарството ((„Службен вес-
ник на НРМ", бр. 4/56) 

1. вршење надзор над извршувањето на Зако-
нот (член 1 став 1); 

2. овластување на службеник за вршење над-
зор над определени работи од закон (член 1 став 2); 

3. издавање посебни легитимации со кои се 
потврдува својството на инспектор (член 4 став 2); 

4. вршење непосреден надзор за ,спроведување 
на Законот и другите прописи во врска со него и 
доставување извештај за истото до Републичката 
инспекција како и за останатите мерки за унапре-
дување на овоштарството ((член 6); 

5. наложување управ-ни мерки кои имаат за цел 
правилно извршување одредбите на законот (член 
7 став 2); 

6. донесување решенија по жалбите на реше-
нијата на одредените службеници во општините 
(член .8 став 4). 

Работата под точка 2 ја врши советов надле-
жен за работите на земјоделството, работата под 
точка 3 ја врши претседателот на народниот одбор 
а другите работи ги врши органот на управата 
надлежен за работите во земјоделството. 

Член 116 
Уредба за надзор над извршувањето на Зако-

нот за 'унапредување на лозарството („Службен 
весник на НРМ", бр. 4/56) 

1. вршење надзор над извршување на Законот 
(член 1 став 1); 

2. овластување службеник за вршење надзор 
на определени работи од закон (член 1 став 2); 

3. издавање посебни легитимации со кои се 
потврдува својството на инспектор (член 4 став .2); 

4. вршење непосреден надзор за спроведување 
на законот и другите прописи во врска со него и 
доставување извештај за истото до Републичката 
инспекција како и за останалите мерки за унапре-
дување на лозарството (член 6); 

5. наложување управни мерки кои имаат за цел 
правилно извршување одредби на Законот (член г\ 
став 2); 

6. донесување решенија по жалбите на реше-
нијата на одредените службеници во општините 
(член 8 став 4). 

Работата под точка 2 ја врши советот надлежен 
за работите на земјоделството, работата под точка 
3 ја врши претседателот на народниот одбор, а 
другите работи ги врши органот на управата над-
лежен за работите во земјоделството. 

Член 117 
Правилник за пријавување и за мерките за 

спречување и отстранување на заразната кривот-
ница кај овците („Службен весник на НРМ", бр. 
27/56) 

— донесување наредба за забрана на движе-
њето на овците од заразените во незаразените мес-
та (член 3). 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на ветеринарството. ' 

Член 118 
Наредба за дехелментизација на кучињата 

(„Службен весник на НРМ", бр. 33/56) 
— примање извештаи за извршената дехелмен-

тизација и доставување на службен извештај за 
истото до Секретаријатот за зе-мјоделство на Из-
вршниот совет (точка VI став 2 и 3). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на ветеринарството. 

в) Ш у м а р с т в о 

Член 119 
Уредба за контрола на движењето, на главните 

шумски производи („Службен весник на НРМ", 
бр. 21/56) 

. 1. вршење контрола на превозот на главните 
шумски производи (член 3); 

/ 

2. поднесување пријави за прекршоците на од-
редбите на Уредбата ((член 16). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за шумарството. 

Член 120 
Упатство за разграничување, категоризација, 

класификација и инвентаризациј а на пасиштата и 
утрините од општонародниот имот („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 5/56) 

— решавање на споровите помеѓу народните 
одбори на општините во врска со разграничување, 
категоризација и инвентаризација на пасиштата и 
утрините (член 7). 

Работата ја врши советот надлежен за работи-
те на шумарството'. 

г) С о о б р а ќ а ј 

Член 121 
Правилник за извршување на Уредбата за ја-

вен превоз во патниот сообраќај („Службен весник 
на НРМ", бр. 13/54) 

1. формирање комисија за испитување дали ба-
' рателот на дозволата ги исполнува потребните ус-

лови ((член 9 став 1); 
2. решавање на жалбите против решението на 

народниот одбор на општината (член 12 став 1); 
3. издавање на налог на одделни претпријатија 

за отварање на постојани линии и обезбедување на 
регрес за покривање на загубите (член 17). 
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Работата под точка 3 ја вршат обата собор а 
рамноправно, а другите работи ги врши органот на 
управата надлежен за работите на сообраќајот. 

Член 122 
Упатство за организацијата на службата јавни 

Патишта, патен и езерски сообраќај („Службен вес-
ник на НРМ", бр. 40/54) 

1. основање управа за патишта и патен сообра-
ќај (Јточка 1); 

2. основање на технички секции за одржување 
на јавните патишта (точка 2 став 1); 

3. основање капетанија за езерски сообраќај 
(точка 3 став 1). 

Работите ги вршат обата собора рамноправно. 

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

а) Г р а д е ж н и ш т в о 

Член 123 
Напатствие за спроведување Уредбата за за-

брана да се зада со плитари и за запазување хи-
гиенските услови на станбените згради („Службен 
весник на НРМ", бр. 37/52) 

— вршење општ надзор за правилно спроведу-
вање на уредбата (ЦУ—1) 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на градежништвото. 

3. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 

Член 124 ' 
Правилник за одредување надлежноста на ле-

карите во амбулантно-поликлиничките установи и 
во амбулантите на стационарни здравствени уста-
нови („Службен весник на НРМ", бр. 3/56) 

1. поднесување предлог за намалување надлеж-
носта или за одземање вршењето здравствена заш-
тита на осигурените лица (член 15 став 1). 

Работата ја врши советот надлежен за работи-
те на народното здравје. 

4. ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И ТРУДОВИТЕ 
ОДНОСИ 

Член 125 
Уредба за задолжителен преглед на лицата што 

прв пат влегуваат на работа („Службен весник на 
НРМ", бр. 8/56) ^ 

— одредување дата за воведување на задолжи-
телен ,лекарски преглед ((член 7). 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на трудот и трудовите односи. 

Член 126 
Уредба за начинот на осигурување дополнител-

ните средства за обезбедување правата на лицата 
што времено се наоѓаат вон работен однос („Служ-
бен весник на НРМ", бр. 18/56) 

1. обезбедување придонес за обезбедување пра-
вата на лицата што времено се) наоѓаат вон работен 
однос (член 4 став 1); 

2. обезбедување придонес за обезбедување пра-
вата на лицата што времено се наоѓаат вон работен 

однос ако општинскиот народен одбор не е во со-
стојба да ги обезбеди (член 3 став 2); 

3. донесување На решение за користење на сред 
ствата за оспособување и преквалификација на 
лицата што времено се наоѓаат вон работен однос 
(член 4 став 2); 

4. исплатување трошоците за материјално обез-
бедување (член 6). 

Работите под точка 1 и 2 ги вршат обата собор а 
рамноправно, работата под точка 3 ја врши советот 
надлежен за работите на трудот и трудовите од-
носи, а работата под точка 4 ја врши органот на 
управата надлежен за работите на трудот и трудо-
вите односи. 

Член 127 
Правилник за полагање испити за квалифику-

вани и висококвалификувани работници кои со 
стручна спрема се здобиле по пат на приучување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 13/56) 

1. обезбедување испитна комисија за високо-
квалификувани работници (член 4 став 1); 

2. именување записничар на комисијата за ви-
сококвалификувани работници ((член 5 став 2); 

3. решавање против решенијата со кои канди-
датот не е допуштен на полагање на испит (члеа 9 
став 4). 1 

Работите под точка 1 и 2 ги врши советот над-
лежен за работите на трудот и трудовите односи, 
а работата под точка 3 ја врши органот на упра-
вата надлежен за работите на трудот и трудовите 
односи. 

5. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА 
И КУЛТУРАТА 

Член 128 
Одлука за додатоци за посебни услови за ра-

бота на наставниот и воспитниот персонал во уста-
новите за специјално образование и воспитување 
(„Службен весник на НРМ", бр. 16/55) 

— одредување додаток (IV). 
Работата ја врши советот надлежен за работите 

на просветата. 

Член 129 
Правилник за учењето и поведението на уче-

ниците во1 школите за општо образование („Служ-
бен весник на НРМ", бр. 27/55) 

1. доделување пофалби и награди на учени-
ците од средните школи (чл. 27 во врска со чл. 26): 

2. давање претходна согласност за изрекнување 
казната исклучување од средна школа (член 30); 

3. решавање во втора степен против решени-
јата^ за казна од точка 6 и 7 на член 29 (член 32); 

4. давање согласност за ублажување на казната 
исклучување од училиште во траење од ед,на го-
дина (член 29 точка 7) во друга казна или потполно 
укинување на казната (член 34 став 2). 

Работите ги врнати совет' надлежен за. работите 
на просветата. 

Член 130 
Правилник за приватните испити во економ-

ските техникуми („Службен весник на НРМ", бр. 
Ѕ/50) 
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— решавање против решенијата на директорот 
на школата (член 10 став 2 и член 19 став 4). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на просветата. 

Член 131 
Упатство за школување во општообразовните и 

стручните училишта („Службен весник на НРМ", 
бр. 29/53) 

— оценување дали постојат услови за спрове-
дување на осумгодишно^ задолжително школу-
вање на подрачјето на поодделна општина (точка 6 
став 4). 

Работата ја врши советот надлежен за рабо-
тите на просветата. 

6. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ 

Член 132 
Уредба за забрана снимањето и скицирањето^ 

на поедини објекти („Службен весник на НРМ", 
бр. 7/52) 

— издавање на одобрение за снимање и скици-
рање на поедини градежни објекти во погранич-
ното подрачје и издавање одобрение за снимање 
на поедини објекти од член 4 на Уредбата што се 
од значевме за народната одбрана (Член 5). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 133 
Правилник за држење и сместување запаливи 

те-чности („Службен весник на НРМ", бр. 31/50) 
1. одредување место за градење подземни тен-

кови за снабдување на автомобилскиот сообраќај со 
запаливи течности (гориво) (1член 16); 

2. одредување места на кои можат да се поста-
ват подвижни пумпи за снабд,ување на автомобил-
скиот сообраќај со запаливи течности (гориво) 
(Член 17). 

Работите ги врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 134 
Правилник за состав и водење на државните 

матични книги („Службен весник на НРМ", бр. 
17/54) 

— чување вторите примероци од матичните 
книги (член 25 став 6). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 135 
Правилник за организирање работите околу 

отстранување на општата опасност ((„Службен вес-
ник на НРМ", бр. 5/57) 

Покрај останатите работи што се со овој пра-
вилник ставени во надлежност на околиски наро-
ден одбор и неговите органи, народниот одбор и не-
говите органи ги вршат' и следните работи: 

1. формирање на околиски штаб и именување 
членови на штаб (член 6 став 2). 

Работата ја вршат обата собора на заедничка 
седница. 

Член 136 
Наредба за превоз на лица со камиони („Служ-

бен весник на НРМ", бр. 1С/53) 
— издавање одобрение за превоз на патници 

-и работници со камиони:. 
Работата ја врши органот на управата надле-

жен за внатрешни работи. 

Член 137 
Напатствие за водење евиденција на државја-

ните на Народна Република Македонија („Службен 
весник на НРМ", бр. 35/47) 

— препраќање на списокот на лицата за кои 
се смета дека државјанството) на ФНРЈ го изгубиле 
по отсутност (1точка 28). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

Член 138 
Упатство1 за реконструкција (обнова на униште-

ните матични книги на родените, венчаните и умре-
ните, устроени после 9 мај 1946 година („Службен 
весник на НРМ", бр. 19/54) 

— чување еден примерок од обновената матич-. 
на книга на родените, венчаните и умрените (чл. 2). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за внатрешни работи. 

7. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО 
СО ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

Член 139 
Одлука за евиденција за недвижниот општона-

роден имот („Службен весник на НРМ", бр. 1/55) 
— укажувања стручна помош во организира-

њето и водењето евиденција на недвижниот општо-
народен имот и вршење постојан надзор над у с в о -
јувањето и водењето на евиденција. (XII). 

Работата ја врши органот на управата надле-
жен за работите на имотно-правните односи. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 140 
Републичките совети и републичките органи на 

управата кои со закон или друг пропис донесен на 
основа на закон се овластени за регулирање на 
прашања во кои со оваа Уредба е утврдена над-
лежноста на народните одбори и нивните органи 
со свои прописи со кои одново ги уредуваат тие 
прашања можат да одредуваат надлежност на на-
родните одбори и нивните органи во склад со на-
челата на оваа уредба. 

Член 141 
Работите кои во надлежност на околиските на-

родни одбори и нивните органи им се ставени со 
прописите на бистата Влада на НРМ, Извршниот 
совет, републичките совети или републичките орга-
ни на управата, чие важење е одредено до 
утврден рок или со прописи што се извршени, ќе 
ги вршат и понатаму тие органи, согласно со наче-
лата на Законот за надлежноста на општинските 
и околиските народни одбори и нивните органи во 
работите уредени со републички прописи и оваа 
Уредба, доколку со одредбите на Посебниот дел на 
оваа уредба не е поинаку одредено. 
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Член 142 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

денот на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС број 250 
28 декември 1957 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Народниот одбор на 
Тетовска околија, бр. 9366/51 год, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Раим Џ. Јусуфовиќ, со седиште во с. 
Нераште - Тетовско. Предмет на работењето на 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раим 
Џ. Јусуфовиќ. (103) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Крушево, бр. 2090 од 27-1П-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 9, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Казанџиска рабо-
тилница „Иднина" на Сотир В. Стефановски, со се-
диште во Крушево, ул. „Маршал Тито". Предмет 
на работењето на дуќанот е: казанџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотио 
В. Стефановски. (1129) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на градската општина — Тетово, бр. 144/49 год. е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 466, рег. бр. 466, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Ковач Раим Мемеди Име-
ров, со седиште ЕО Тетово, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 273. Предмет на работењето на дуќанот е: ко-
вачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Раим 
Мемеди Имеров. (164) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Крушево, бр. 1889 од 19-
1У-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 
11, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковачка ра-
ботилница „Полет" на Атанас Стерјов Гоголовски, 
со седиште во Крушево. Предмет на работењето на 
дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Стерјов Гоголовски. (,168) 

28 декември 1957 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на општината — Липково, бр. 8913 од 20-П-
1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 1 рег. бр. 1195 за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Рецепи Е ју-
па Ајредин, с. Слупчане — Кумановско. Предмет 
на работењето на дуќанот е: ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рецепи 
Еј ута Ајредин. (169) 
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