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УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 
ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

На основа ЧЈГ. 71 Т. И ОД Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органиве на власта на Народна 
Република Македонија, се прогласува Зако-
нот за заштита на добитокот од заразните бо-
лести, што го усвои Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 5 и 6 ап-
рил 1956 година и на седницата на Соборот 
на производителите одржана на'5 и 6 април 
1956 година. 

У бр , 2 
16 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишев ски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ 

ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Заштитата на добитокот од заразните бо-

лести се спроведува според одредбите на 
Основниот закон за заштита на добитокот од 
заразните болести и одредбите на овој закон. 

Член 2 
Покрај заразите наведени во член 3 од 

Основниов закон за заштита на добитокот од 
заразните болести ќе се врши спречување, 
отстранување и искоренување и на следните 
заразни и паразитни болести: 

1) тифусот кај домашните птици и белата 
дрскавица кај пилињата (typhus galmarum, 
salmonella pulorum); 

2) трихомонијазаиа кај говедата (trichomo-
nas bovis); 

3) заразната агал акција кај овците 
(agalactia contagiosa ovis et capri); 

4) ентеропоксемијата кај овците (entero-
toxemia infectiosa ovium) и заразниот пролив 
кај јагнињата (lambdisen-terru); 

5) гангренозниот мастит кај овците 
(mastitis gangrenosa ovis et capri); 

6) пироплазмата кај говедата, коњите и 
овците; 

7) белодробната стронгилоза кај овците 
(bronchitis et bronchopneumonia verminosa); 

8) ехинококозата (echinococosis) и 
9) заразната кривотница кај овците (con-

tagious foot rot). 
Член 3 

Народниот одбор на околијата, покрај ве-
теринарно~санитарните мерки пропишани со 
Основниот закон; за заштитна на добитокот од 
заразните болести, како и мерките пропиша-
ни со овој закон, особено ги врши следниве 
работи: 

1) им укажува на надлежните државни 
органи да преземат потребни мерки, ако се 
утврди, дека не е преземено се што е по-
требно со цел да се спроведуваат прописите 
тцји мерките од повисоките органи или ако 
тие не се извршуваат правилно; 

2) врши општ надзор над прометот на до-
битокот, храните и суровините од живо-
тинско потекло, како и надзор над другите 

. предмети со кои може да се пренесе добито-
чна зараза; 

3) врши контрола над утоварот, натоварот 
и претоварот на месото што се испраќа во 
друго место со железница или со други пре-
возни средства на јавниот сообраќај; 

4) ги определува границите на заразеното 
и загрозеното подрачје од заразна болест по 
добитокот. 

Член 4 
Народниот одбор на општината, покрај 

мерките пропишани со- Основниот закон за 
заштина на добитокот од заразните болести, 
како и мерките пропишани со овој закон, 
особено ги врши следниве работи: 

1) пријавува појави на добиточни зарази, 
и сомнение дека такви постојат. За појавата 
на добиточни заразни болести наведени во 
став 3 на член 35 од Основниот закон за за-
ШЦита на добитокот од заразните болести 
должен е да го извести покрај околискиот 
ветеринарен инспектор и републичкиот ор-
ган надлежен за работите на ветеринарството; 
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2) се грижи за одредување на местата за 
закопување на пцовисаните животни, за пра-
вилно одржување на истите, како и за не-
штетно отстранување на мршите по пат на 
уништување или преработување; 

3) врши непосреден надзор над прометот 
на добитокот, храните и суровините од жи-
вотинско потекло, како и надзор над другите 
предмети со кои може да се пренесе доби-
точна зараза; 

4) дава одобрение за испраќање на доби-
ток надвор од подрачјето на општината со 
превозни средства на патниот сообраќај, како 
и за терање на добиток надвор од подрачјето 
на општината ако местото на определување-
то е оддалечено повеќе од 30 километри од 
местото на тргнувањето. 

Член 5 
Превентивно бележење на добиток, ди-

јагностички постапки како и лекување на 
добиток болен од заразни болести може да 
врши само ветеринарен лекар. 

Републичкиот орган надлежен за работи-
те на ветеринарството може: 

а) да ги определи случаите и условите под 
кои и други стручни лица можат да вршат 
превентивно бележење на добиток, дијагно-
стички постапки и лекување на добиток; 

б) да определи превентивно бележење на 
добиток и дијагностички постапки да можат 
да вршат само стручни лица на ветеринарни-
те станици (амбуланти). 

Член 6 
Републичкиот орган надлежен за работи-

те на ветеринарството може на основа пода-
тоците за состојбата и движењето на доби-
точната заразни болести да нареди на опре-
делено подрачје да се извршат превентивни 
бележења на добитокот или дија^гноспички 
постапки за да се пронајде заразениот или. 
ка зараза сомнителниот добиток, а може да 
преземе и други ветеринарно-санитарни мер-
ки за спречување, отстранување и искоре-
нување на добиточните заразни болести. 

Член 7 
За спречување, отстранување и искорену-

вање на особено опасни заразни и паразити 
болести кај добитокот, републичкиот орган 
надлежен за работите на ветеринарството, 
може да образува екипи од ветеринарни ле-
кари и друг ветеринарен персонал и да ги 
упатува на работа во определени подрачја. 

П. СПРЕЧУВАЊЕ, ОТСТРАНУВАЊЕ И 
ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ДОБИТОЧНИ ЗА-

РАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 
Член 8 

Пријавување на појави на заразни и па-
разити болести наведени во член 2 од овој 
закон, како и определување и спроведување 

на мерките за спречување и отстранување 
на тие болести, се врши по прописите што 
ќе ги донесе републичкиот орган надлежен 
за работите на ветеринарството. 

Член 9 
За сузбивање на особено опасни добиточ-

ни заразни и паразиТни болести, републич-
киот орган надлежен за работите на вете-
ринарството привремено може да го забрани 
транспортирањето на добитокот, терањето на 
стада и слично од една околија во друга, каке 
и од едно место во друго на подрачјето на 
иста околија. 

Мерките од претходниот став за подрач-
јето на околијата односно општината може 
да ги определува и народниот одбор на око-
лната односно општината. 

Член 10 
Републичкиот орган надлежен, за рабо-

тите на ветеринарството односно' соодветни-
от совет на народниот одбор на општината 
определуваат на кое подрачје, во кое време 
и на кој начин ќе се спроведува: 

— дај агностика испитување на болести-
те: туберкулоза, бруцелоза и сакагија кај до-
битокот и тифус кај домашните птици; 

— превентивно бележење на свињите 
против чумата и црвеницата, на овците про-
тив антраксот и ентеротоксемијата, на ја-
гнињата против заразниот пролив и сипани-
цата, на говедата против антраксот и шуит-
кавецот, на домашните птици против чумата 
и на кучињата против бесот; 

— капење на овците против крастав; 
— дехелментизација на кучињата. 

Член 11 
На подрачјето, за кое околискиот вете-

ринарен инспектор утврди дека стационерно 
или повремено е заразено со антракс или 
шушкавец, загрозениот добиток мора секоја 
година да се бележи превентивно против о-
вие болести. 

Член 12 
Предметите што биле или за кои се сом-

нева дека биле во допир со заразен добиток, 
а кои не можат да се дезинфекцираат, мора-
ат да се уништат со изгорување или дд се 
направат нештетни на друг начин. 

Мерките од претходниот став ги одреду-
ва народниот одбор на општината односно 
надлежниот ветеринарен инспектор. 

Член 13 
Со цел да се спречат и отстранат зараз-

ните, паразитните и одгледаните болести кај 
добитокот, републичкиот орган надлежен за 
работите на ветеринарството: 

1) ги пропишува условите на кои мораат 
да одговараат пазарите за добиток и излож-
бите на добиток, како и начинот за вршење 
на ветеринарен надзор на пазарите и излож-
биве на добиток; 
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2) донесува прописи за внатрешното уре-
дување и работата на кланиците и за начи-
нот на вршењето на ветеринарен надзор во 
нив; 

3) донесува прописи за внатрешното уре-
дување на просториите на стопанските орга-
низации за преработка, складирање и про-
дажба на хранителни продукти од животин-
ско потекло, и за начинот на вршењето на 
ветеринарен надзор во тие1 простории. 

Член 14 
Републичкиов орган надлежен за работи-

те на ветеринарството: 
1) го пропишува начинот на изградува-

ње на гробишта за добиток, јами-гробници и 
постројки за искористување на мрши од пцо-
висан добиток (екарисажи); 

2) донесува прописи за постапката за от-
странувањето на мрши од пцовисан добиток 
и за начинот на вршењето на стрводерската 
служба; и 

3) ги пропишува условите под кои е доз-
волено изнесувањето на мрши или делови од 
животински, мрши од јамигге-гробници, до-
биточните гробишта и екарисажите. 

Член 15 
Народните одбори на општините се долж-

ни да ги уредат пазарите за добиток на под-
рачјето на општината во срок од две години 
од донесувањето на прописи за условите на 
кои треба да одговараат пазарите за дрби-
ток. 

Член 16 
Народните одбори на општините се долж-

ни во срок од две години да определат и у-
редат места за нештетно отстранување на 
мрши од пцовисани животни (добиточни гро-
бишта, јами-гробници). 

Член 17 
Народниот одбор на општината за едно 

или повеќе населени места по потреба ќе на-
значи хигиеничар (стрводер) со посебно пре-
возно средство за отстранување на мршите 
од пцовисани животни и делови од закла-
ните животни за кои е забрането да се упо-
требуваат (конфискати). 

Во населените места за кои не е назначен 
хигиеничар (стрводер) отстранувањето и 
превозот на мршите до определеното место 
го вршат сопствениците односно држателите. 

Член 18 
Републичкиот орган надлежен за работи-

ве на ветеринарството може да забрани за-
копување или фрлање на мрши во јами-гроб-
ниии на одредени подрачја, ако- постои по-
стројка за искористување на мрши од пцо-
висани животни. 

Член 19 
Мрши или делови од мршите од пцовиса-

ни животни, (кожа, волна, рогови, папци ко-

ски и друго) можат да се изнесат од добиточ-
ните гробишта, јами-гробници или од по-
стројките за искористување на мршите (ека-
рисажи) само на основа дозвола од надлеж-
ниот ветеринарен инспектор. 

Член 20 
Кожите од добиток заклан под ветерина-

рен надзор мораат да носат ознака. 
Претпријатијата за откуп на кожи долж-

ни се да ги складираат во посебни просто-
рии кожите кои немаат ознака за извршен 
ветеринарен надзор. 

Таквите кожи не смеат да се ставаат во 
промет без да се изврши проба за антракс 
(асколизација) односно без да се изврши де-
зинфекција. 

Член 21 
За да се спречи и отстрани беснилото и 

другите заразни и паразити болести што ги 
пренесуваат кучињата, задолжително' се вр-
ши регистрација на кучињата. 

Сите регистрирани кучиња мораат да би-
дат бележени против бесот и лекувани про-
тив цревните паразити (дехелментизација) 
за сметка на сопственикот. 

Поблиски прописи за бројот на кучињата 
шГго можат да се чуваат и нивното движење, 
регистрација и уништување донесува народ-
ниот одбор на општината. 

Член 22 
Со цел добитокот да се запази од заразни 

болести се забранува вршење крвни опера-
ции на свињите и вршење на секакви ви-
дови ветеринарни манипулации на добитокот 
(надри-ветеринарство) од неовластени лица. 

Член 23 
Добитокот болен од заразна болест не мо-

же да се истерува на заедничка испаша. 
Стаите, трлата и се што служи за при-

времено сместување на добиток кој пристиг-
нал од разни страни, заедничките пошшн 
пгга, пасиштата, утрините и јавните инкуба-
торски станици стојат под ветеринарен над-
зор. 

Член 24 
Покрај учеството предвидено во член 25 

од Основниот закон за заштита на добито-
кот од заразните болести, ветеринарниот 
стручњак што ќе го одреди републичкиот 
орган надлежен за работите на ветеринар-
ството, учествува и во работата на комиси-
јата за ревизија на главниот проект и на ко-
мисијата за технички преглед на објектите 
за преработка, складирање и продажба на 
хранивелни продукти од животинско потек-
ло, ветеринарните станици и амбуланти, ста-
ниците за вештачко осеменување на доби-
токот, пазарите за добиток, добилочните гро-
бишта, јамите-гробници и екарисажите. 
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Ш. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА И 
ТРОШОЦИТЕ 

Член 25 
На сопственикот чии предмети се униште-

ни и оштетени при дезинфекцијата му при-
паѓа надоместок на штетата. 

Надоместок на штетата им припаѓа и на 
сопствениците на говеда, кои се заклани по 
наредба на надлежниот орган поради забо-
лување од туберкулоза односно бруцелоза. 

Штетата ја надоместува органот што ги 
наредил мерките. 

Член 26 
На сопствениците на еднокопитниот до-

биток и говедата што пцовисале од антракс 
и на сопствениците на говедата што пцови-
сале од шушкавец, народниот одбор на оп-
штината може да им даде надоместок за 
пцовисаното грло, ако истите го штителе од 
означените заразни болести со превентивни 
бележења. 

Член 27 
Органот што дава надоместок може со 

трупот на пцовисаното грло да располага и 
да го користи сообразно со прописите. 

Член 28 
Трошоците за спречувањето, отстрану-

вањето и искоренувањето на болести од 
член 2 на ово1 закон ги1 сноси народниот од-
бор на општината. 

Наводниот одбор на околната може, во 
согласност со Извршниов совет, го свопа̂  
наредба ла определи превентивни бележења 
ПРОТИВ заразните болести од член 2 на овој 
зркон да се извршат деломично или сосема 
за сметка на сопственикот односно органот 
на управувањето. 

Член 29 
За постапката ПРИ определувањето надо-

местокот на штетата, чие давање се предви-
дува со одред бите на овој закон, сходно ќе 
се применуваат одредбите од Уредбата за на-
доместокот на штетата за убиениот, закла-
ниот или пцовисаниот добиток, поради извр-
шување на меркиве предвидени со Основ-
ниот закон за заштита на добитокот од зараз-
ните болести. 

IV. ВЕТЕРИНАРНА ИНСПЕКЦИЈА 
Член 30 

Околискиот1 ветеринарен инспектор по-
крај работите што ги врши на основа одред-
бите од Основниот закон за заштита на доби-
токот од заразните болести, ги врши и овие 
работи: 

1) непосредно го контролира извршување-
то на прописите и ветеринарно-санитарните 
мерки, предвидени со овој закон; 

2) му предлага на народниот одбор на око-
лината спроведување на превентивни мерки 
со цел да се спречат заразните, паразитните 
и одгледаните болести кај дс битон от; 

3) може да нареди да се забрани или огра-
ничи употребата на предмети што биле во 
допир со болно или сомнително на заразни 
болести животно; 

4) наредува уништување на биолошки и 
хемофармацеутски препарати ако истите не 
можат да се преработат така што да не ште-
тат на здравјето на добитокот. 

Член 31 
Републичкиот ветеринарен инспектор е 

овластен: 
1) да врши непосреден надзор над" спрове-

дувањето нл ветеринарн ̂ -санитарните про-
писи и мерки; 

2) да им дава на околиските ветеринарни 
инспектори упатства и смерници за вршење 
па ветеринарна инспекција; 

3) да врши надзор над работата на око-
лиските ветеринарни инспектори. 

Член 32 
Републичкиот орган надлежен за работите 

ветеринарството има право од ветеринар-
ните инспектори на народните одбори да 
бара: 

1) поднесување на редовни извештаи за 
вршење на контрола над применувањето на 
сојузните и републичките веГеринарнс»-сани-
тарни мерки; 

2) вршење на определи работи од надлеж-
носта на републичката ветеринарна инспек-
тор како и поднесување извештаи за извр-
шување на поедини задачи од нивната над-
лежност. 

Член 33 
Народниот одбор на околната може на 

поедини ветеринарни лекари да им го дове-
ри вршењето на следните работи од надлеж-
нсстја на околискиот ветеринарен инспектор: 

1) надзор над отстранувањето! на добитсч-
ните заразни и пара^итни болести: тубеокуло 
зата, брупелозата, половото- исипување кај 
коњите и говедата, чумата кат свињите, чума-
та кај домашните птици, првени!пата кај сви-
њите колерата кај домашните птици. зараз-
ните болести кај пчелите, заразните болести 
кај рибите, ентеротоксемијата кај овците, 
заразниот пролив кај јагнињата, заразната 
ага лакши'а кај овците, гангренозниот масти-
тис кај овците, крастата кај овците и коњи-
те, трихомонијазата кај говедата и коњите, 
THcbvcoT кај кокошките и белата дрскавица 
Kai пилињата, 

2) надзор над прометот на добитокот, и 
3) издавање наредба за забрана или огра-

ничување употребата на предмети што биле 
во допир со болно или сомнително на зараз-
ни болести животно. 
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Ветеринарниот лекар на кој народниот 
одбор на околијата му доверил да врши ра-
боти на надзор од надлежноста на околи-
скиот ветеринарен инспектор, ги има во« опре 
делениот му делокруг сите права и должно-
сти на ветеринарен инспектор. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 
Со парична казна до 20.000 динари £е се 

казни за прекршок: 
1) лице кое врши крвни операции ца сви-

њи и други видови ветеринарни манипула-
ции на добиток (надриветеринарство) без 
овластување, и 

2) сопственик на свињи и друг добиток, 
кој позволува на неовластено* лице да врши 
крвни операции. 

Член 35 • 
За повреда на другите одредби од овој за-

кон ќе се применуваат казнените одредби од 
Основниот закон за заштита на добитокот 
од заразните болести. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 36 

Работете од член 15, 16, 21 и 28 став 2 од 
овој закон ги вршат соодветните народни од-
бори на седница, работите од член 3 точ. 4, 
член 4 точ. 2 и член 33 став 1 ги врши над-
лежниот совет, работите од член 3 точ. 1,, 2 и 
3, член 4 тон. 1, 3 и 4 ги врши соодветниот 
орган на управата надлежен за работите на 
ветеринарството, а работите од член 17 ко-
мисијата за избори и именувања. 

Член 37 
Овој закон влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

,73. 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО-ПРО-
СВЕТНИТЕ, УМЕТНИЧКИТЕ И НАУЧНИ-

ТЕ УСТАНОВИ 

На основа чл. 71 т. 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта, на Народна 
Република Македонија, се прогласува Зако-
нот за управување со кул^урно-просветните, 
уметничките и научните установи, што го 
усвои Народното собрание на Народна Репу-

блика Македонија на седницата на, Републич 
киот собор одржана на 5 и 6 април 1956 год. 

У бр. 3 
16 април 1956 година 
% Скопје 

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

ЗАКОН 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО-

ПРОСВЕТНИТЕ, УМЕТНИЧКИТЕ 
И НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со културно-просветните, уметничките и 
и научните установи (во натамошниот текст 
установи) се управува според начелата на 
општественото управувањето согласност со 
одредбите од овој закон. 

Член 2 
Со установите од претходниот член не-

посредно управуваат органи кои се образу-
ваат во секова установа. Овие органи ги вр-
шат своите права и должности на основа и во 
рамките на законите и другите прописи на 
надлежните државни органи и правилата на 
установата. 

Државните органи во управувањето со 
овие установи вршат со закон одредени пра-
ва и должности. 

Член 3 
Органите на управувањето на установата, 

секој во својот делокруг и со заедничка со-
работка, се грижат работата во установата 
да се заснива на достижеш^ ата од соодвет-
ната гранка на науката односно! уметноста, со 
работата на установата да се придонесе на 
подигањето на општо-културното ниво и со-
цијалистичката свест кај граѓаните, како и 
задачите на установата да се извршуваат нај-
целисходно. 

Член 4 
КулТурно-просветни, уметнички и научни 

установи можат да основаат Извршниот со-
вет, народните одбори и општествените орга-
низации. 

Научни установи можат да основаат и сто-
пански организации. 

Член 5 
Секоја установа има свои правила. 
Правилата ги донесува советот на устано-

вата, а ги потврдува основачот. 
Со правилата се одведува внатрешната 

организација, начинот на работата и управу-
вањето на установата. 
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Правилата мораат да бидат во склад со 
одредбите од овој закон и со другите прописи 
на надлежните државни органи. 

, П. УПРАВУВАЊЕ СС> УСТАНОВАТА 
Член 6 

Со установите непосредно управуваат со-
вет, управен одбор и раководител на уста-
новата. 

По исклучок од предниот став со устано-
вите чии обем на работа е помал управуваат 
совет и раководител на установата. 

Органите на управување со установата се 
одредуваат со нејзините правила. 

Во установите чија работа тоа го изиску-
ва, со правилата ќе се образува, како совето-
давно тело, стручен (уметнички, научен) со-
вет. Во установите со развиена дејност и со 
сложена организациона структура, со пра-
вилата може да се предвиди образување на 
стручен совет за секоја самостојна организа-
циона единица. 

а) С о в е т 
Член 7 

Советот на установата го сочинуваат чле-
нови што ги именува основачот. 

Најмногу една третина од членовите на 
советот се именуваат од редот на членовите на 
работниот колектив, а другите членови се 
именуваат од редот на општествените работ-
ници. Членовите од редот на работниот ко-
лектив ги предлага самиот работен колектив. 

Раководителот на установата 6 член на 
советот по своето службено место. 

Советот од редот на своите членови из-
бира претседател. Раководителот на устало^ 
вата не може да биде претседател на советот. 

, Член 8 
Вкупниот број на членовите на советот се 

утврдува со правилата на установата. 
Членовите на советот на установата се 

именуваат на две години. 
Член 9 

Основачот може да разреши секој член 
на советот пред да измине времето за кое е 
именуван и на негово место да именува друг. 

Основачот може да го распушти советот 
и да именува нов ако советот очевидно ги за-
поставува своите должности или ако неговата 
работа е противна на законот или општестве-
ниот интерес. 

Член 10 
Советот работи како целина и правата што 

му припаѓаат ги врши само на седница. 
За полноважна работа на.седниците по-

требно е присуство на мнозинство од члено-
вите на советот. Советот донесува заклучоци 
со мнозинство гласови од присутните чле-
нови. 

За седниците на советот се води записник. 

Член 11 
Советот може да образува комисии за под-

готвување и проучување поедини прашања од 
својот делокруг. 

_ Член 12 
Претседателот1 на советот ги приготвува, 

ги свикува и ги раководи седниците на со-
ветот. 

Претседателот ги свикува седниците по 
потреба, а должен е да свика седница по 
предлог од една третина членови на советот, 
управниот одбор или' раководителот на 
установата. 

Член 13 
Советот на установата ги врши овие ра-

боти: 
— ги донесува правилата на установата; 
— го потврдува годишниот план за рабо-

та на установата и донесува свои заклучоци; 
— го претресува годишниот извештај на 

управниот одбор и раководителот за работата 
на установата и во рамките на својот дело-
круг донесува по нив заклучоци; 

— дава препораки и општи смерници за 
работата на управниот одбор и раководите-
лот на установата и го следи нивното извр-
шување; 

— го утврдува предлогот на претсметката 
на приходите и расходите на установата, вр-
ши надзор над извршувањето на одобрената 
претсметка и се грижи за обезбедување усло-
ви за работата на установата; 

— го потврдува изборот на службениците 
и соработниците на установата, кога е пред-
видена потврда; 

— се грижи за соработката на установата 
со соодветните стручни и општествени орга-
низации; 

— донесува решение за систематизацијата 
на работните места во установата според по-
стојните прописи; 

— ги разгледува претставките1 и предло-
зите од значење за работата на установата 
што ги упатуваат персоналот на установата 
или граѓани, како и забелешките и жалбите 
од персоналот на установата за работата на 
раководителот; 

— врши надзор над управувањето со 
општонародниот имот, даден на установата 
на користење и одлучува, во границите на 
законот, за располагање со тој имот; 

— врши и други работи што му се ставе-
ни во надлежност со правилата и прописите 
на надлежните органи. 

Член 14 
Советот за. својата работа одговара пред 

основачот на установата. 
Советот му поднесува на основачот годи-

шен извештај за својата работа. 
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6) Удравен одбор 
Член 15 

Управниот одбор се состои од членови по 
службено место и членови што ги избира 
работниот колектив на установата. 

Членови по службено место се раководи-
телот на установата и раководителите на са-
мостојните организациони единици на уста-
новата, ако такви единици постојат. Со пра-
вилата на установата за членови на управ-
ниот одбор по службено место можат да се 
одредат и други раководни лица од устано-
вата. 

Управниот одбор се избира за време од 
две години. 

Член 16 
Право да избираат и да бидат избирани во 

управниот одбор имаат сите членови на ра-
ботниот колектив што се во редовен или по-
стојанен хонорарен работен однос во уста-
новата. 

Поедините работни единици избираат 
членови на управниот одбор во* сразмерата 
што се утврдува со правилата. 

Работниот колектив има право да ги от-
повикува членовите на управниот одбор што 
ги избрал на нивно место да избере други. 

Член 17 
Начинот на избирањето и постапката на 

отповикувањето на членовите на управниот! 
одбор се уредуваат со правилата. 

Член 18 
Со работата на управниот одбор раководи 

раководителот ва установата. 
Седниците на управниот одбор раководи-

телот на установата т свикува по своја ини-
цијатива, по предлог од најмалку една трети-
на членови на советот на установата, по ба-
рање од советот на установата или најмалку 
една третина од членовите на работниот ко-
лектив. 

Член 19 
Управниот одбор на установата особено ги 

врши овие работи: 
— го изработува и на советот на устано-

вата му го поднесува предлогот на правилата 
на установата; 

— го составува предлогот на претсметката 
на приходите и расходите и завршната смет-
ка на установата и му ги предлага на советот 
на установата; 

— донесува годишен план и програм за 
работа на установата; 

-— распишува конкус и ги избира служ-
бениците и соработниците на установата, ко-
га е тоа одредено; 

— решава по приговорите и жалбите на 
службениците и работниците против реше-
нијата на раководителот на установата по 
прашањата од нивните работни и службе-

нички односи, како и за внатрешниот распо-
ред на работни места; 

— се грижи за извршување одлуките на 
советот на установата; 

— на советот му поднесува годишен из-
вештај за својата работа; 

— изработува предлог за систематизација 
на работните места во установата; 

— врши други работи што му се ставени 
во делокруг со прописи и правилата на 
установата. 

Член 20 
Управниот одбор е должен предлогот на 

правилата на установата и на претсметката 
на приходите и расходите да ги изнесе прет-
ходно пред работниот колектив на установа-
та за мислење. 

в) Раководител 
Член 21 

Раководителот на установата го назначу-
ва основачот, на основа конкурс. 

Ако установата ја основал Извршниот со-
вет конкурс за раководител распишува и го ^ 
назначува органот што тој ќе го одреди. 

Член 22 
Раководителот! ја претставува установата, 

го организира непосредното извршување на 
задачите на установата, се грижи работата на 
установата да биде на потребна културна, 
уметничка односно научна висина, и ги врши 
особено овие работи: 

— го составува нацртот на претсметката 
на приходите и расходите на установата и 
завршната сметка на установата; 

— го составува предлогот на годишниот 
план и програм за работата на установата и 
се грижи за неговото спроведување; 

— обезбедува правилно користење и чу-
вање на имотот! даден на установата на ко-
ристење; 

— ги спроведува заклучоците на советот 
и управниот одбор; 

— назначува и отпушта административен, 
технички и помошен персонал; 

— спрема стручниот и другиот персонал 
врши права и должности одредени со закон 
и правилата; 

— врши други работи што му се ставени 
во делокруг со правилата и другите прописи. 

Раководителот е должен при составува-
њето на предлогот на програмата за работа на 
установата и во текот на извршувањето' на 
истата да соработува со стручниот совет на 
установата, доколку таков е образуван. 

Раководителот е наредбодател за извршу-
вање претсметката на приходите и расхо-
дите на установата. 

Член 23 
Раководителот на установата има право и 

должност да го запре извршувањето на одлу-
ка или заклучок на советот односно на 
управниот одбор ако смета дека не е во 
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склад со постојните прописи. Ваквата одлука 
односно заклучок тој е должен најдоцна во 
рок од три дена од запирањето да му го 
достави на органот надлежен за вршење над-
зор за донесување решение. 

Ако надлежниот орган во рок од два ме-
сеца од денот на задржувањето! на одлуката 
односно заклучокот не донесе свое решение, 
задржувањето од извршување се смета за 
укинато-. 

Ако раководителот на установата не се 
согласи со заклучок на советот во врска со 
донесенион* годишен план, тој може заклучо-
кот да го изнесе за решавање пред основачот 
или органот што тој ќе го одреди. Основачот 
односно органот одреден од него е должен 
во рок од еден месец да донесе своја одлука. 
Оваа одлука е задолжителна за советот и за 
раководителот на установата. 

За заклучоците на стручниот совет, со 
кои не се согласува, раководителот1 ќе го из-
вести советот на установата. Советот, е дол-
жен да донесе одлука во рокот предвиден во 
претходниот' став. Оваа одлука е задолжи-
телна за стручниот совет и за раководителот. 

г) Стручен совет 
Член 24 

Стручниот совет го сочинуваат: раководи-
телот на установата, раководителите на од-
делните стручни организациони единици што 
ќе ги одредат правилата и одреден број стру-
чен персонал кој се бира на начинот пред-
виден со правилата. 

Член 25 
Стручниот совет работи на седници кои 

се свикуваат по* потреба на начинот предви-
ден со« правилата. 

Седниците ги свикува и ги раководи ра-
ководителот! на установата односно раководи-
телот на организационата единица за која е 
образуван стручниот совет. 

Раководителот на установата односно ра-
ководителот) на организационата единица 
должен е да свика седница на стручниот со-
вет .по барање од советот на установата од 
управниот одбор или од една третина членови 
на стручниот совет. 

Член 26 
Стручниот совет ги претресува и дава 

мислење по поважните стручни работи од 
надлежноста на установата. 

Поблиски одредби за делокругот на струч 
ниот совет ќе се пропишат со правилата на 
установата. 

Ш. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ 
НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

Член 27 
Народните одбори и нивните надлежни 

органи се грижат за развитокот на културно-

просветната, уметничката и научната работа 
од CBOtero подрачје, вршат надзор во поглед 
законитоста на работата на установите од 
нивното подрачје како и други права и дол-
жности одредени со закон. 

Во вршењето право на надзор над закони-
тоста на работата на органите кои управуваат 
-со* установата (надлежниот совет на народниот 
одбор на околината односно општината, а за 
установите што ги основал Извршниот совет 
органот што тој ќе го одреди, може да по-
ништи или укине незаконит акт на органот 
на управувањето со установата донесен вон 
управната постапка. 

Органите од претходниот став можат на-
место да го поништат или укинат ^закони-
тиот акт, да му укажат на незаконитоста на 
актот на органот што го донел истиот и да 
бараат тој да го повлече или замени. 

Органот чиј акт е поништен или укинат 
во смисла на претходните ставови, против 
решението за укинување односно поништу-
вање може да изјави жалба до надлежниот 
повисок орган. 

Член 28 
Советот за просвета на Народна Републи-

ка Македонија во поглед управувањето со 
културно-просветните, уметничките и науч-
ните установи ги има овие права и должности: 

— ја следи работата на културно-просвет-
ните и научните установи во Републиката, ги 
проучува условите за унапредување нивната 
работа и за таа цел, во рамките на својот де-
локруг, презема соодветни мерки односно 
предлага преземање на такви мерки од стра-
на на надлежните државни органи; 

— дава предлози на Извршниот совет за 
оснивање на установи и обезбедување мате-
ријални средства за тие установи; 

— врши други работи што му се ставени 
во надлежност со посебни прописи. 

Во однос на научните установи, за кои не 
е надлежен Советот за просвета, правата и 
должностите одредени во претходниот став, 
ги врши органот што е надлежен за тие 
установи. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 29 

Одредбите од овој закон ќе се примену-
ваат и на културно-лросветните, уметнички-
те и научните установи, основани од стопан-
ски или општествени организации, што ќе 
ги одреди Советот за просвета на Народна 
Република Македонија. 

Стопанската односно општествената орга-
низација што основала установа на која с-е 
применуваат одредбите од овој закон, обез-
бедува материјални средства за нејзината ра-
бота, и ја потврдува претсметката на прихо-
дите и расходите за установата и во соглас-
ност со надлежниот! совет на народниот од-
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бор на охоли јата, односно општината назна-
чува раководител на установата и именува 
членови на советот на установата. 

Надзор над законитоста во работата на 
овие установи и потврдување нивните пра-
вила ги врши надлежниот совет на народниот 
одбор на околијата односно општината. 

Член 30 
Правата што по овој закон му припаѓаат 

на Извршниот совет како оснивач ги врши 
органот на управата што тој ќе го одреди. 

Член 31 
Во сите културно-просветни, уметнички и 

научни установи на кои се однесува овој за-
кон, во срок од три месеци ш> неговото влегу-
вање во сила ќе се образуваат совети. До 
донесувањето правила на установата бројот 
на членовите на советот ќе го утврди осно-
вачот. 

Советите на установите, образувани спо-
ред одредбите од претходниот став ќе изра-
ботат правила на установата во срок од три 
месеци од своето образување и ќе му ги 
поднесат на основачот на потврда. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

74. 
УКАЗ 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТУРИСТИЧКО ЛОГОРУВАЊЕ 

На основа чл. 71 т. 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, се прогласува Зако-
нот1 за туристичко логорување што го усвои 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 5 и 6 април 1956 година и 
на седницата на Соборот на производителите 
одржана на 5 и 6 април 1Ѕ56 година. 

У бр , 4 
16 април 1956 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното сабраше, на Извршниот совет, 
Лазар Коленцевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

ЗАКОН 
ЗА ТУРИСТИЧКО ЛОГОРУВАЊЕ 

Член 1 
Под туристичко логорување се подразби-

ра привремен престој на туристи во природа, 
на определено и во* смисла на овој закон ор-
ганизирало место, во шатори или слични 

објекти за сместување, а за цел на одмор и 
разонода. 

Член 2 
Туристичко логорување е дозволено само 

на оние места што за таа цел претходно се 
одредени. 

Местата за туристичко логорување ги 
одредува народниот одбор на општината по 
предходно\ прибавено мнение од надлежната 
санитарна инспекција и месната туристичка 
организација. 

Член 3 
Местото што се одредува туристичко 

логорување мора да одговара на основните 
здравствени и други услови и неговите гра-
ници треба да бидат видно одбележени. 

За туристичко' логорување по правило се 
одредуваат оние земјишта што се од послаб 
бонитет. 

Член 4 
Местата за туристичко логорување по 

правило се одредуваат на земјишта во општо 
народна сопственост што не се дадени на 
користење или управување. 

Земјиштата во приватна сопственост, 
земјиштата на општествени организации и 
земјиштата со кои управуваат или кои ги ко-
ристат стопански организации можат да се 
одредат за туристичко логорување само во 
согласност со сопственикот односно органи-
зацијата што управува со земјиштето или и-
стото го користи. 

Член 5 
Ако за туристичко логорување се одреду-

ва место кое се наоѓа на подрачјето на на-
ционален парк, стрмни и подложни на еро-
зија заштитени подрачја или шумски зем-
јишта, за овие места и за туристичкото ло-
горување на истите, покрај одредбите од 
свој закон ќе се применуваат и одделните 
прописи Што важат за тие подрачја. 

Член 6 
За туристичко логорување ке можат да се 

одредуваат места во непосредна близина на 
воени, воздухопловни, железнички и фа-
брички објекти. 

Член 7 
На местото одредено за Туристичко лого-

рување мораат да бидат обезбедени саниггар-
нс-хигиенските уреди што ќе ги одреди над-
лежната санитарна инспекција. 

Член 8 
Народниот одбор на општината донесува 

прописи за запазување редот, чистотата, ор-
танизацијата и условите во туристичкиот ло-
гор. 

Во прописите за запазување^ на редот 
особено се одредуваат: 
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— должноста на лицата што логоруваат 
да се пријават и одјават на чуварот на ло-
горот; 

— должностите во врска со одржувањето 
ра редот, мирот и чистотата; 

— мерките за спречување на пожари; 
— начинот на употребата на уредите во 

логорот; 
— висината на надоместокот за користе-

ње на местото за логорување и уредите; 
— мерки против лицата кои не се при-

држуваат кон пропишаниот ред. 
Прописите за одржувањето на редот и ми-

рот! мораат да бидат истакнати на видно ме-
сто во логорот. 

Член 9 
За непосредно вршење надзор над извр-

шувањето на прописите за запазување на ре-
дот и на начинот за користење на логорот, 
надлежниот орган на народниот одбор на 
општината ќе назначи чувар на туристич-
киот логор. 

Член 10 
Во туристичкиот логор може да логорува 

секое лице, група или организација, додека 
се владее според прописите на член 8 од овој 
закон. 

Член 11 
Во туристичкиот логор во кој организа-

торот постави шатори или други привреме-
ни објекти и кои ги дава на употреба мораат 
да бидат обезбедени и овие посебни услови: 

1) шаторите односно другите привремени 
објекти да имаат осветление и нужен инвен-
тар; 

2) просториите, односно местата одредени 
за готвење, миење, капење, перење и нуж-
ниците да имаат вода и хигиенски уреди- за 
нечистата вода и за отпадоците; 

3) санитарните уреди да одговараат на 
хигиенските прописи; 

4) да има сандаче за прирачна аптека за 
укажување прва помош и уреди за гасење 
пожар. 

За редот и чистотата во овие туристички 
логори се грижи организаторот1 на истите. 

Шаторите и другите привремени објекти 
оенивачот може да ги издава на употреба са-
мо откако посебна комисија установи дека 
се исполнети условите од првиот став на овој 
член и за тоа му издаде на организаторот пи-
смена потврда. Комисијата ја сочинуваат два 
члена што ги именува надлежниот совет на 
народниот одбор на општината и санитар-
ниот инспектор како претседателка комиси-
јата. 

Член 12 
Ако некое лице, група или организација 

сака да логорува на место што не е претход-
но одредено за туристичко логорување мора 
за тоа да побара одобрение од надлежниот 
управен орган на народниот одбор на општи-
ната. 

Во случај народниот одбор на општината 
да позволи на своето подрачје вакво логору-
вање, во одобрението ќе се назначи местото 
за логорување и времетраењето на логору-
вањето. 

'Организацијата односно групата која до-
била дозвола за логорување на место од став 
1 е должна на тоа место да обезбеди санитар-
но-хигиенски уреди и да го пази редот спо-
ред прописите што важат за туристички ло-
гор. 

Член 13 
Лицето што логорува односно организа-

торот на туристичкото логорување е должен 
за користење на логорот и уредите да плати 
надоместок што ќе го одреди народниот од-
бор на општината. 

Народниот одбор на општината може 
поедини организации или групи деломично 
или наполно да ги ослободи од плаќање на-
доместок за користење на местото. 

Извршниот совет може деломично или 
наполно да ослободи одделни организации: од 
плаќање надоместок за користење на местото 
што не е претходно одредено за постојано 
логорување. 

Наплатениот надоместок по овој член, по 
одбиток на трошковите за одржување, народ-
ниот одбор на општината го употребува за 
унапредување на туризмот. 

Средствата од надоместокот определен со 
овој член што ќе се соберат на единственото 
подрачје на град Скопје се употребуваат за 
унапредување на туризмот на тоа~подрачје. 
Со тие средства може да располага Народ-
ниот одбор на Скопска околија. 

Член 14 
На организации за унапредување на ту-

ризмот народниот одбор на општината може 
да им ја довери грижата за одржување на 
местото што е одредено за туристичко лого-
рување и за тоа да наплатува во своја полза 
надоместок за користење на истото. 

Највисокиот износ на овој надоместок го 
пропишува народниот одбор на општината. 

Член 15 
За лицата што престојуваат во Туристич-

ки логори важат прописите за пријавување-
то и одјавувањето на престојот. 

На органите надлежни за примање прија-
ви и одјави за престој пријавите и одјавите 
им ги предава чуварот на логорот. 

Член 16 
За запазување здравјето на логорувачите 

санитарната инспекција е должна да врши 
надзор за одржување на здравствените усло-
ви во логорот и да наредува мерки во склад 
со постојните прописи, 



21 април 1956 ШДОЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 9 — Стр. 147 

Член 17 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се 

казни за прекршок: 
1) лице кое логорува во место што не е 

одредено за туристичко логорување; 
2. водачот на групата кој без дозвола 

организира туристичко логорување на место 
што не е одредено за туристичко логоруваше. 

Член 18 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се 

казни за прекршок стопанска или опште-
ствена организација која организира тури-
стичко логорување на место што не е одре-
дено за таа цел. 

Член 19 
Државниот секретар за работи: на стопан-

ството ќе донесе поблиски прописи за тури-
стичкото логорување. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на неговото објавување во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

75. 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за изменување и дополнување 
на Законот за државниот печат на Народна 
Република Македонија, што го усвои Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 5 и 6 април 1Ѕ56 година. 

У бр. 1 
16 април 1956 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Полиповски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Законот за државниот печат на Народна 
Република Македонија од 29 декември 1947 
година („Службен весник на НРМ" бр. 2/48) 
се изменува и дополнува така што неговиот 
пречистен текст гласи: 

ЗАКОН 
ЗА ДРЖАВНИОТ ПЕЧАТ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
.Член 1 

Државниот печат на Народна Република 
Македонија служи за заверување на ориги-
налниот примерок од секој поедин закон на 
Народна Ј^епуолика Македонија. 

.Член 2 
Државниот печат има облик на круг чиј -

пречник изнесува УО MM и е израоотел од ме-
тал за утиснување врз восок за печатење, 
bo средината на печатот е државниот гро на 
народна Ј^епуолика Македонија, а околу гр-
оот сгои натпис: „народна Јѓ епу ол ика Маке-
донија". 

Член 3 
Заверувањето на законите со државниот 

печат го врши секретарот на Извршниот 
совет. 

оригиналниот примерок од закон се за-
верува со државниот печат на ТОЈ начин што 
на краевите од јемственикот со КОЈ е прси 
шиен законот, врз растопен восок за печа-
тење, се става отисок од државниот печат. 

Член 4 
Државниот печат го чува иј со него раку-

ва секретарот на Извршниот совет. 
Член 5 

Оригиналните примероци од законите, за-
верени со државниот1 печат, се чуваат во 
Извршниот совет', под непосредна грижа и 
одговорност на секретарот на Извршниот 
совет. , ј 

Член 6 
Овој закон влегува во сила со деноич на 

објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

76. 
Врз основа на чл. 21 ст. 3 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото' устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и чл. 17 ст. 
1 и 2 од Правилникот за работа на Народно-
то собрание на Народна Република Македо-
нија, , , |, i 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Деветтата заедничка сед-
ница на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите, одржана на 6 и 7 април 
1956 година, донесе 

ПРЕПОРАКА 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ СЛУЖБАТА НА ФИ-
НАНСИСКОТО И МАТЕРИЈАЛНОТО РА-
БОТЕЊЕ КАЈ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И 

УСТАНОВИТЕ 
Врз основа на извештајот за употребата 

на буџетските средства и 'за управувањето 
со општествениот имот од страна на држава 
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ките органи и установите, поднесен на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија од Одборот за буџет на Републич-
киот собор и Одборот за буџет на Соборот 
на производителите, Народното' собрание на 
Народна Република Македонија констатира: 

"а) дека кај одделни државни органи и 
установи, кад установите со самостојно фи-
нансирање и кај самоуправните установи по-
стојат случаи на непочитување на " закон-
ските и другите прописи за извршувањето 
на буџетот и за сметководственото работе-
ње, што се огледуваат во нередовното воде-
ње евиденција за остварените приходи и из-
вршените расходи, во употребата на буџет-
ските средства противно на нивната предо-
пределеност, во неправилното склучување 
на договори за набавки и услуги, во* лошото 
управување и ракување со имотот што им е 
даден на управување, во слабата евиденција 
на тој имот, во несреденото работење со де-
позитите и слично, а со што се овозможува 
вршењето на разни кривични дела како ШТО 
'сеј проневери, послужување, злоупотреби! и 
утаи на општествен, имот; 

б) дека причина за ова се неодговорното 
однесување на одделни наредбодавци за из-
вршување на пресметките на приходите и 
расходите, како и недоволната стручна под-
готвеност на сметкополагачите и другите 
службеници што вршат сметководствени ра-
боти. 

Со цел да се подобри службата на фи-
нансисково и материјалното работење кај 

државните органи и установи, кај установите 
со самостојно финансирање и самоуправните 
установи, Народното собрание на Народна 
Република Македонија 

ПРЕПОРАЧУВА 
1) Наредбодавците за извршување на 

претсметката на приходите и расходите на 
државните органи и установи, на установите 
со самостојно финансирање и на самоуправ-
ните установи, да вложат поголеми грижи 
пресметките на приходите и расходите да 
се извршуваат согласно со постојните пропи-
си, како и да водат редовен и ефикасен над-
зор над финансиско-материјалното работе-
ње на сметкополагачите и службениците 
што ракуваат со имот даден на управување 
и ракување на одделни, државни органи! и 
установи. 

2) Органите надлежни да вршат контрола 
над извршувањето' на буџетот почесто' да вр-
шат контрола кај одделни државни органи 
и установи, кај установите со самостојно- фи-
нансирање и самоуправните установи, со цел 
да се отклонат недостатоците во финанси-
ското и материјалното работење и да се за-
јакне сметководствената дисциплина кај слу 
жбениците. 

3) Органите .на општественото управува-
ње кај самоуправните установи и установите 

со самостојно финансирање да бараат од 
наредбодавците за извршување на претсмет-
ката на приходите и расходите редовно да им 
се доставуваат извештаи со цел да се запо-
знаваат со) состојбата на финансиското и ма-
теријалното работење, како и во> рамките на 
нивните овластувања да преземаат мерки за 
отклонување на евентуално« установените 
нередовност. 

4) Поради тоа што правилата на устано-
вата се од особено значење и за финансиско-
материјалното работење, овластените органи 
што поскоро да донесат правила на оние у-
станови, за кои такви не се донесени, како 
и правилата на оние установи што содржат 
застарени одредби да ги усогласат со изме-
ните ВО' нашето законодавство. 

5). Државниот секретар за работите на 
општата управа и буџетот и народните од-
бори на околиите да преземат мерки за орга-
низационо™ зацврстување на службата за 
контрола над извршувањето на буџетот, ка-
ко и за пополнувањето на оваа служба со 
стручно и морално квалификуван кадар. 

6) Народните одбори на околиите во кои 
уште не е организирана службата за контро-
ла над извршувањето на буџетот да преземат 
мерки во најскоро време оваа служба да би-
де организирана. 

7) Органите и старешините овластени за 
назначување на службеници, за службени-
ци во сметководствената служба да назна-
чуваат само лица што располагаат со потреб-
ната стручна спрема и што даваат гаранција 
дека доверената им служба -совесно и редовно 
ќе ја вршат. 

8) Извршниот совет да преземе мерки за 
стручното издигање на службениците што 
в^шат сметководствени должности, како и за 
оспособувањето на нови службенички ка-

дрови за овие должности. 
С бр. 458 

7 април 1956 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, е. р. 

77. 
На основа член 43 и 50 од Законот за су-

довите, Народното собрание на Народна Ре-
публика Македрнија на Деветтата заедничка 
седница на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите, одржана на 6 и 7 април 
1956 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 
1. За судија на Окружниот суд во Скопје 

се избира Милановски Војне, бивш претсе-
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дател на Окружниот суд во Гостивар. 
2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

С. бр. 321 
7 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

78 
На основа член 159 во врска со член 150' 

став 1 точ. 4 и член 158 од Законот за пра-
вата и должностите, изборот и отповикува-
њето на народните пратеници на Народното 
собрание на Народна Република Македони-
ја и член 203 од Правилникот за работа на 
Републичкиот собор на Народното' собрание 
на Народна 'Република Македонија, Репу-
бличкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија на својата 
Десетта седница, одржана на 5 и 6 април 
1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК 

НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 

ЗА УПРАЗНЕТОТО МЕСТО НА НАРОДЕН 
ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КОЧАНСКА III 

1) Се утврдува дека на народниот прате-
ник Илиев Панта, избран во Изборната око-
лија Кочанска Ш, му престанал мандатот. 

2) Се одредува да се извршат дополни-
телни избори за упразнетото' место на наро-
ден пратеник на Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија во Изборната околија Кочанска III. 

3) Дополнителните избори од претходната 
точка ќе ги распише Републичката изборна 
комисија согласно член 159 став 2, 3 и 4 од 
Законот за правата и должностите, изборот и 
отповикувањето на народните пратеници, на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија. 

4) Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
• С бр. 506 

6 април 1956 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Ко дишевски, с.р. 

Претседател 
ка Републичкиот собор, 
Димче Зографски, с.р. 

79. 
Врз основа на чл. 7 ст. 4 од Општиот за-

кон за уредувањето на општините и околии-
те, а во врска со чл. 1 од Законот за спро-
ведување уредувањето на општините и око-
лиите, 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Десеттата седница на Ре-
публичкиот собор, одржана на 5 и 6 април 
1956 Iодана, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 

БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 
1. Се потврдува Статутот на Битолска » 

околија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 
С бр. 535 

6 април 1956 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, е. р. 
Претседател 

на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

80. 
Врз основа на чл. 7 ст. 4 од Општиот за-

кон за уредувањето на општините и околии-
те, а во врска со чл. 1 од Законот за спро-
ведување уредувањето на општините и око-
лиите, 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Десеттата седница на Ре-
публичкиот собор, одржана на 5 и 6 април 
1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 

КУМАНОВСКА ОКОЛИЈА 

1. Се потврдува Статутот на Кумановска 
околија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот 
ка објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 
С бр. 536 

6 април 1956 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, е. р. 
Претседател 

па Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 
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81. 
Врз основа на чл. 7 ст. 4 од Општиот за-

кон за уредувањето на општините и околии-
те, а во врска со чл. 1 од Законот за спро-
ведување уредувањето на општините и око-
лиите., 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Десетката седница на Ре-
публичкиот собор, одржана на 5 и 6 април 
1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 

ОХРИДСКА ОКОЛИЈА 
1. Се потврдува Статутот на Охридска 

околија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

С бр. 537 
6 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

82. 

Врз основа на чл. 7 ст. 4 од Општиот за-
кон за уредувањето на општините и околии-
те, а во врска со чл. 1 од Законот за спро-
ведување уредувањето на општините и око-
лиите, 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Десеттата седница на Ре-
публичкиот собор, одржана на 5 и 6 април 
1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 

СКОПСКА ОКОЛИЈА 
' 1. Се потврдува Статутот на Скопска 

околија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република) Македонија 

С бр, 538 
6 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Ко дишевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

83. 
Врз основа на чл. 7 ст. 4 од Општиот за-

кон за уредувањето на општините и околии-
те, а во врска со чл. 1 од Законот за спро-
ведување уредувањето на општините и око-
лиите, 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Десеттата седница на Ре-
публичкиот собор, одржана на 5 и 6 април 
1956 година, донесе _ _ _ _ _ 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 

ТЕТОВСКА ОКОЛИЈА 
1. Се потврдува Статутот на Тетовска 

околија 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

С бр. 539 
6 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
га Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

84. 
Врз основа на чл. 7 ст. 4 од Општиот за-

кон за уредувањето на општините и околии-
те, а во врска со чл. 1 од Законот за с п о -
редување уредувањето на општините и око-
лиите, 

Напорното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Десетката седница на Ре-
публичкиот собор, одржана на 5 и 6 април 
1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА nOTRPTTVRAWE СТАТУТОТ НА 

ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА 
1. Се потврдува Статутот на Титоввелеш-

ка околија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во ,, Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

С бр. 540 
6 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Коленцевски, е. р 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 
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85. 
Врз основа на чл. 7 ст. 4 од Општиот за-

кон за уредувањето на општините и околии-
те, а во врска со чл. 1 од Законот за спро-
ведување уредувањето на општините и око-
лиите, 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Десеттата седница на Ре-
публичкиот собор, одржана на 5 и 6 април 
1956 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА 

ШТИПСКА ОКОЛИЈА 
1. Се потврдува Статутот на Штипска 

околија. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот 

ка објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

С бр. 541 
6 април 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание. 
Лазар Кслишевски, е. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, е. р. 

86. 

На основа член 25 став 3 во врска со член 
23 став 2 од Уредбата за здружувањето на 
стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 54/53), Народното собрание на 
Народна Република Македонија на Деветтата 
седница на Соборот на производителите, одр-
жана на 5 и 6 април 1956 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРАВИЛАТА 

НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА ЗА ЈАВЕН ПАТЕН 

СООБРАЌАЈ И РЕМОНТ ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Се одобруваат Правилата на Стручното 
здружение на претпријатијата за јавен па-
тен сообраќај и ремонт во' Народна Републи-
ка Македонија. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник: на Народна Република Македонија". 

С бр. 512 
6 април 1956 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

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

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Борко Темелиевски, с.р. 

87. 
На основа точка 49 буква „ѓ" од Упат-

ството за избор работнички совети и управни 
одбори на Југословенските државни желез-
ници, Извршниот совет на Народното собра-
ние на НРМ го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБО-

РИТЕ ЗА РАБОТНИЧКИ СОВЕТ 
НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ — СКОПЈЕ 
1. Се именува Централна изборна комисија 

за спроведување изборите за работнички со-
вет на Железничкото транспортно претпри-
јатие — Скопје, во состав: 

Претседател: ЖАЛОВСКИ НИКОЛА, на-
чалник на Општото одделение на Железнич-
кото транспортно претпријатие — Скопје; 

Членови: ГОЛОЧЕВАЦ РАДОМИР, шеф 
на Правниот отсек на истото претпријатие; 
ИВАНОВСКИ БЛАГОЈА, шеф на Општиот 
отсек на истото претпријатие; ТАНЕВСКИ 
ПЕТАР, заменик шеф на Железничката ста-
ница — Скопје; и БРАИЛОВСКИ МИЛЕ, се-
кретар на Ложилницата — Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш-
ИС бр. 106 

12 април 1956 година 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

88. 
На основа член 153 и 159 од Законот за 

правата и должностите, изборот1 и отповику-
вањето на народните пратеници на Народно-
то собрание на Народна Република Македо-
нија и во врска со Одлуката на Републич-
киот собор на Народното собрание, С бр. 506 
од 6.IV.1956 година, Републичката изборна 
комисија донесува 
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РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР ВО 
ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КОЧАНСКА Ш 

1) Се распишуваат дополнителни избори 
за избор народен пратеник на Републичкиот 
собор на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија во изборната околија 
Кочанска Ш. 

2) Дополнителните избори ќе се одржат 
на 3 јуни 1956 година. 

21 април 195ff 

3) За спроведувањето) на дополнителните 
избори е надлежна Околмеката изборна ко-
мисија со' седиште во Кочани именувана со 
решението^ на Републичката изборна коми-
сија, бр. 1 од 15 септември 1953 година „Служ 
бен весник на НРМ" бр. 31/53). 

Бр. 38 
18 април 1956 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Зам. на Секретарот, Претседател, 

Т. Лазаров, е. р. Асен Групче, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

СОДРЖИНА 

72. Указ за прогласување на Законот за за- ' 
штита на добитокот од саразните болести 137 

73. Указ за прогласуваше на Законот за упра-
вување со ку лтурно-просв елките, умет-
ничките и научните установи — — — 141 

74. Указ на прогласување на Законот за тури-
стичко потру гање — ,— — — — — 145 

75. Указ за проглаување на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за др-
жавниот печат на Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 147 

76. Препорака за подобрување службата на фи-
нансиското и материјалното' работење кај 
државните органи и установите — — — 147 

77. Одлука за избор на судија на Окружниот 
суд во Скопје — — — — — — — 148 

78. Одлука за утврдување престанок на пра-
тенички мандат и за одредување дополни-
телни избори за упразнетото место на на-
роден пратеник на Републичкиот собор на 
Народното собрание ва Народна Република 
Македонија во изборната околија Кочан-
ска Ш — — — — — — — — — 149 

79. Одлута за потврдување Статутот на Би-
толска околина — — — — — — — 149 

80. Одлука за потврдување Статутот на Ку-

мановска v околија — — — — — — 149 

81. Одлука за потврдување Статутот на Ох-
ридска околина — — — — — — — 150 

82. Одлука за потврдување Статутот на Ско-
пска околија — — — — — — — — 150 

83. Одлука за потврдување Статутот гп Те-
товска околија — — — — — —1 — 150 

84. Одлука за потврдување Статутот на Ти-
товвелешка околија — — — — — — 150 

85. Одлука за потврдување Статутот на Штип-
ска околија — — — — — — — — 151 

86. Одлука за одобрување Правилата на Стру-
чното здружение на претпријатијата ?а ја-
вен патен сообраќај и ремонт во Народда 
Република Македонија — — —, — — 151 

87. Решение за именување Централна избор-
на комисија за спроведување изборите за 
Работнички совет на Железничкото тран-
спортно! претпријатие — Скопје — — — 151 

88. Решение за распишување дополнителни из-
бори за избор народен пратеник на Репу-
бличкиот собор во изборната околија — 
Кочанска Ш ч — — — — — — — — 152 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" нов инско—издавачко претпријспме 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Поцгг фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 8O2-T-608 Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје 


