
СМРТ НА ФАШИЗАМОТ - СЛОБОДА НА НАРОДОТ 

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

Бр. 34 Скопје, понеделник, 15 ноември 1948 год. Год. 

Ракописите се исправаат в о дупликат на адр ес а . „Службен 
весник на НР Македонија" Пешт. фах. 51: Скопје. Ракопи-

сите не се враќаат. Телефон на редакцијата и 
администрација^ 536. 

Врз основа чл. 4 и 7 во врска со чл. 8 од Уредбата за 
здравствената струка, во согласност со Претседателот на Вла-
дата на Народна Република Македонија, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИПРАВНИЧКАТА СЛУЖБА И СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СТАЖ И ИСПИТИТЕ ЗА СПЕЦИ-
ЈАЛНОСТ НА ЛЕКАРИТЕ, СТРУЧНИТЕ КУРСОВИ И ТЕЧА-
ЕВИ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНО УСОВРШУ-

ВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНАТА 
СТРУКА 

I. — Приправничка служба. 
Чл. 1 

За добивање звањето медицински техничар, медицинска 
сестра (помошник), забен техничар, забен лекар, фармацсут-
ски помошник и фармацеут, после завршеното школување 
потребно е претходно да се проведе во својство на приправ-
ник една година. 

Во срок на приправничката служба за звањето лекар по 
претходниот став се засметнува времето проведено ка опит 
лекарски стаж односно првата година на специјализација*« 
на бактериологија, хигиена, епидемиолошка, паразитологија, 
и на теориски гранки на медицината, биологијата, анатомија-
та, хистологијата, физиологија^, патолошката анатомија, суж 
ската медицина и рентгеиологијата. 

Чл. 2 
Времето на приправничката служба го проведуван 
1) Медицинските техничари во хигиенско-епидемиолош-

ките институти, санитарно-епидемиолошките станици односно 
во рентген институти и кабинети или во одделенијата и ка-
бинетите за физикална терапија, 

2) медицинските сестри (помошници) во болници или 
во вонболнички установи под раководство на лекари, 

3) забните техничари во државните заботехнички лабо-
ратории под непосредно раководство на шефот на устано-
вата, 

4) заварите во големи забарски амбуланти под раков Ја-
ство на забен лекар, 

5) Фармацеутските помошници во аптеките и лабора-
тории или во фармацевтската индустрија, 

6) фармацеутите во аптеки и во фармацеутската инду-
стрија и во научните институти. 

За време на приправничката служба забарскиот техни-
чар, забарот и фармацеутот ќе се оспособи за самостојно па-
мтење. 

Чл. 3 
Непосредниот старешина е должен да се погрижи околу 

б у ч н о т о оспособување на приправникот, да му ги нава си-

Овој број чини 4 динари. Претплатата за една година 
износи 250 динари за едно полугодие 125 динари. 

Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ. — Централа 
за НРМ — Скопје 8.905,812. 

ге потребни напатствија и да води надзор над неговото ра-
ботење и успехот во службата. 

Непосредниот старешина ќе води постојано за секо1 

приправник податоци за вршењето на приправничката служ-
ба во кои што хронолошки ќе ги бележи местото? време-су, 
марливост стручната сигурност и успехот во работењето на 
приправникот. Освен ова ќе се забележува заложувањето, 
пофалбите, наградите и казните како и сето што е од важ-
ност и значење за оцена за постигнатиот успех во приправ-
ничката служба. 

Податоците на приправничката служба во заверен пре-
пис непосредниот старешина ќе ги приложи со пријавата за 
полагањето на испит. 

Чл. 4 
На приправничкиот испит за лекари му претходи ста-

жерски колоквиум, кој што лекарите стажери го полагаат 
на крајот од стажот. . 

II — Стручни испити. 

Чл. 5 
По истекот на приправничката служба односно по издр-

жаииот стажерски колоквиум приправникот стекнува прапо 
на полагање стручниот испит. 

Пријавата за полагање на стручниот >-лит приправни-
кот ја поднесува до непосредниот старешина најдоцна на 
еден месец пред истекот на одредениот срок ка приправнич-
ката служба. Старешината оваа пријава ја доставува заедно 
со податоци за приправничката служба до Министерството 
за народно здравје. 

Чл. 6 
Стручниот испит приправникот може да го полага нај-

повеќе три пати. Повторно полагање на стручниот испи1 
приправникот не може да биде пред истекот на срокот од 
три месеци посте првото односно после второто полагање. 

Старешината односно органот надлежен за назначување 
може од оправдани разлози да го продолжи крајниот срок 
за првото како и за повторното полагање на испитот најда-
леку за шест месеци. 

Чл. 7 
Стручниот испит на приправниците се состои од општ и 

стручен дел. 

Од општиот дел испитот е само устен, а се полага до 
ппогржага што ја пропишува Претседателот па Владата. 

Чљ 8 
Струч ног дел на испитот на приправниците за поед ни 

звања опфаќа и тоа: 
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1) За медицински техничар следните предмети; хигие-
на (школска, комунална, прехранбена и хигиена на трудот), 
хигиенска контрола на водата и животните намирници, ени-
демиологија, санитарна техника, дезинсекција, дезинфекција, 
дератизација односно рентгеиифизика и рентген техника или 
физикална терапија и масажа, ортопедска гимнастика и 
основи на статистиката. Испитот е теориски и практичен. 

2) За медицинска сестра следните предмети: хигиена 
(школска, комунална, прехранбена и хигиена на трудот), вна-
трешни болести, хирургија, акушерство и гинекологија, дет-
ски болести (со детска заштита), заразни болести со епиде-
миолсгија и основи на статистиката. Испитот е теоретски и 
практичен. 

3) За забен техничар следните предмети: познавање нд 
материјал, подготвување на подвижни и неподвижни про-
тези и основи на статистиката. Испитот е теориски и пра-
ктичен. 

4) За забар следните предмети, екстракција на забите, 
конзервативно лекување на устата и забите, забна посте-
лка, основи на ортсдонтијатѕ и основи на статистиката. 
Испитот е теориски м поактичен. 

5) За лекари: 
а) што се навоѓаат на општ лекарски стаж следните 

предмети: епидемиологија (особено проблеми за сузбивање 
маларијата, туберкулозата, летниот тифус, црезните з: "лин 
болести, сифилис), заразни болести, хигиена (школска, кому-
нална, прехранбена и хигиена на трудот), хирургија, акушер-
ство, педијатрија со заштита на мајките и децата и медицин-
ска статистика. 

6) што се спгцијализираат (а не се должни да имаат 
општ лекарски стаж) од материјата на онаа гранка на меди-
цината во која што се специјализираат. 

б) За фармацеута«! помошник следните предмети: га-
ленска фармација, познавање и чување на фармацеуте^ сто-
ка, методика на лабораториското работење и основи на ста-
тистиката. 

7) За фармацеут во аптекарска служба следните пред-
мети: основи на токсикологијата, галенска фармације, позна-
вање и чување на фармацевтската стока, фармацеуте^ хе-
мија, фармакогнозија, биохемија и броматологија, основи па 
аптекарското книговодство и хигиена и основи на статисти-
ката. Испитот е теориски и практичен. 

8) За фармацеути во фармацевтската индустрија след-
ните предмети: фармацеуте^ технологија, основи на биоло-
шката хемија, познавање на лековите од биолошко порекло, 
познавање и чување ма фармацеутската стока, хигиена и 
основи на статистиката. Испитот е теориски и практичен. 

9) За фармацеути на служба во научните институти 
следните предмети: фармацеуте^ хемија, галенска фарма-
ција (квалитативни и квантитативни испитувања на галенски 
препарати); фармакологија, основи на био ло печата хемија 
брог.гатологија, основи нт фатѕакологијата, осиони на бакте-
рии топката, хигиената н осиони на статистиката. Испитот од 
га те: телента ф е н — : ' ј а е тес;- :сн! и практичен. 

Чл. 9 
Отруениот гс::;:! се г . а пред испитна комисија која 

што ге состои е ~ г-'•--;•- г о дна постојани 
члена и струге:! г с н т у а а ч еа даночниот нродтст. 

Испитните гоннсни ги нг.;-;:.уса секоја година "'нанете-
рот за наредно адрѕзје. 

Чл. 10 
По затриеното испит; ледно кандидатот го е допуна 

испитната ке:--.-•.•'а се сце:::'! од личен (5), многу дебео (4), 
добар (3) и стоб (2). 

По полагањето на испитот ко приправникот му ос да-
ва сведоџба од страна на испитната комисија, која што ја 
потпишуваат претседателот и секретарот. Во сведоџба га ќе 

се наведе за кое звање кандидатот го полага испитот и со 
каков успех го положи. 

Образецот на сведоџбата ќе го пропише Министерот за 
народно здравје. 

Чл. 11 
Министерот за народно здравје одредува по правило 

два редовни, а по потреба на служба а и другите околности 
и повеќе испитни срокови годишно како и установата кај 
што ќе се полага стручниот мелит за приправниците. 

Чл. 12 
Патување по врска со полагањето на стручниот испит 

се смета како службено патување и на кандидатот му при-
паѓа накнада за службено патување по прописите за накна-
да на трошковне за службени патувања. 

Ако кандидатот неоправдано одустане од полагањето 
на испитот нема право на накнада на трошковите за службе-
ни патувања. 

Чл. 13 
По искључение лицата што се дозначуваат први пат во 

ѕвањата: медицински техничар, медицинска сестра (помош-
ник), забен техничар, забар, лекар, фармацеуте^ помошник 
и фармацеут, а имаат потребна спрема и достаточна стручна 
пракса за вршење на работите од тоа звање, должни се да 
полагаат стручен испит за овие звања во срок од 6 месеци 
од стапувањето на должност. 

Во оправдани случаи старешината односно органот над-
лежен за назначување може овој срок да го продолжи уште 
за 6 месеци. Исто така старешината односно органот чад е-
жен за назначување по оцена од стручната комисија, која 
што во таја цел ќе се образува, може лицата од претходниот 
став да ги ослободи од полагањето на осој испит, ако е нив-
ната стручна спрема и стручна пракса доказана а одговара на 
звањето во кое што се назначува. 

Чл. 14 
Стручниот испит за звањата од претходниот член може 

да се полага најмногу три пати. 
Повторно полагање на стручниот испит може да сс одр-

жи најдоцна по истекот на три месеци од претходното пола-
гање. 

Чл. 15 
Кандидатот за полагање на испитот од членот 13 на 

овој Правилник поднесува пријава до непосредниот старе-
шина. 

Непосредниот старешина ја доставува пријавата со за-
верен препис од податоците за вршење на службата и аа ус-
пехот на односниот кандидат до усгано^та кај која што ќе 
„е одржи испитот. 

Чл. 16 
На стручниот испит се полагаат предметите предвидени 

>о осој Правилник за приправнички испит. 

Чл. 17 
Со поглед кп кад::::от за пријавувањето на службеници-

те за испит, одредувањето и составот на испитната комисија, 
леднотоика на кандидатите и оценувањето важи истото што 
г ни.-дадено за по.нкдпоото па стручниот испит за приправ-
ниците. 

Ш. Специјалистички стаж на лекарите. 
Чл. 18 

Правото на знање лекар специјалист го стекнуваат лека« 
Г "иго ќе пронесат о-родено време на специјализација во 
ст. ега година по којо гето сакаат да специјализираат и по-
ложат испит на специјалност. 
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Од ова се изземаат редовните и вонредните професори 
И деветите на медицински факултет, кои со своето звање 
стекнуваат право на вршеше пракса на лекар специјалист. 

Чл. 19 
За стапување на специјализација е потребно . ц-

те да имаат: 
а) општ лекарски стаж и 
б) одобрение за специјализација. 
Не е потребен општ стаж на лекари што ќе се јават на 

специјализација на бактериологија, хигиена, епидемиолошка 
ја, паразите логи ја и на теориски гранки на медицината: био-
логија, анатомија, хистологија, физиологија, фармакологија, 
патолошка анатомија, судска медицина и рентгенологија. 

На лекарите во здравствените установи и надлештва од 
републиканец и локално значење одобрение за слепија нега-
ција им дава Министерот за народно здравје. 

Чл. 20 
Како специјални стручни групи се сметаат: интерна ме-

дицина, физиологија, инфективни болести, педијатрија, хи-
рурги а, офталмолог.^, акушерство и гинекологија, неуроло-
гија и психијатрија, дерматологија и венерологија, рентге*н»-
логија, радиум терапија, судска медицина, стоматолог}«, па-
толошка анатомија, хигиена, бактериологија и физикална те-
рапија. 

Овие специјални стручни групи можат да имаат свои 
Субспецијалности. 

Министерот за народно здравје може да установува но-
ви специјалност и субспецијалности зо согласност со Коми-
тетот за заштита на народното здравје при Владата на ФНРЈ, 

Чл. 21 
Установите каде лекарот ќе се специјализира ги одреду-

ва за лекарите од установите и надлештвата од републикан-
е ц и локално значење Министерот за народно здравје. 

Чл. 22 
Специјалистичкиот стаж задолжително трае: 
1) За интерна медицина четири години, од тоа три ме-

сеци на патолошка анатомија, три месеци на неуро-психија-
трија, три месеци на заразни болести, шест месеци на ф и -
зиологија, а другото на интерна медицина, 

2) За педијатрија три години. 
Задолжителна болничка работа две години, од тоа поло-

вина време кај болни доенчиња и деца до три години, три 
месеци на детски одделенија за инфективни болести, еден ме 
сец кај новородени на одделение за родилни, два месеца на 
детска хирургија (диагностика и мала хирургија), ако нема 
детско хируршко одделение ова време има да се проведе на 
ортопедија, три месеци во детски диспанзер, три месеци во 
детска поликлиннка или детска амбуланта. 

3) Во хирургијата постојат три специјалност: општа 
Хирургија, урологија и ортопедија. 

Стажот на специјализација за општа хирургија трае 
четири години, од тоа три месеци на топографска анатомија. 

За урологија и ортопедија како и за долу наброените 
субспецијалности треба да се проведе две години на општа 
хирургија и две години на гранката што се специјализира. 

Субспецијалности од хирургија: 
а) неуро-хирургија, 
б) чељусна хирургија, 
в) пластична хирургија, * 
г) градна хирургија, 
X) детска хирургија. 
4) За акушерство и гинекологија четири години: од тоа 

•рео една година на општа хирургија и останатото на аку-
шерство и гинекологија. 
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5) За физиологија три години, од тоа осум месеци на 
интерна медицина, дваесет месеци на фтизиологја, еден ме-
сец за детско одделение за туберкулоза, еден »-.ест на остео-
артикуларна туберкулоза и шест месеци во диспанзер. 

6) За икф;:;тивнн болести три години, од« тоа шест ме-
сеци на интерна медицина. 

7) За неуролошка и психијатрија трн години, од гог де-
вет месеци во болница за душевни болести, трн месеца на 
интерна медицина а останатото на неуро-психпјатрнско од-
деление на болница или клиника. 

8) За офталмологија три години, од тоа 1лгст месеци на 
општа хирургија. 

9) За дерматологија и неврологија три години, од тоа 
шест ме:с:г.н го амбуланти, 

10) За стеонло .^ .пл ологија трн годила, од тоа една 
година на о л т а хирургија. 

И) За ргинекологија три години. 
12) За радиум терапија три ГОДИНИ, ОД тоа половина го« 

дп;::' ма рентген терапија.. 
13) За физикална терапија две години, од тоа гри месе-

ци на интерна медицина, три месеци ла неурологија и шест 
мес?ци на ортопедија, 

И) За судска медицина трн години, од тоа една годи-
на на патолошка анатомија, а две години во судско-медицпн-
скл заѕод . 

1Г>) За патолошка анатомија три години, о? тоа поло-
виот година во судско-медицински завод и две и пол години 
на патолошка анатомија. 

16) За стоматологија три години, од тоа општа хирур-
гија шест месеци и шест месеци на чељусна хирургија 

17) За бактериолошка со паразитологија трн година. 
18) За хигиена три години. 
19) За епидетнологија три години. 
20) За паразит о лог ија две години. 
21) За анестезија две години, од тоа шест ... ин-

терна медицина, шест месеци на кардиологија а 12 — на 
анастсзија. 

Чл. 23 
Управникот и шефот на одделението на здраве« »-ма га 

установа во ко ја што се врши специјализаци ја га, , ол. се 
да раководат со работењето и развитокот на стажерите, да 
се грижат за нивниот успех и за оспособувањето за самосго-
јатедно работење со струката. Освен тоа должни се да се 
грижат за изз-"иуѕзи»ето ма програмата за специјализација 
што ја одредува Министерот за народно здравје. 

Нивна должност е: стажерот наполно да го упатат во 
сите видови работи (од својата струка), како би овладал о-
вој со техниката и методите на диагностиката, со текуќите 
лабораториски преглед, теренските и оперативните подухва-
ти, да се грижат за развитокот на теориското знање на ста-
жерот положувајќи го со напатствие и совет и давани му 
задатоци. 

Чл. 24 
Старешината на клиниката односно шефот на одделе-

нието на здравствената установа во која што се врши специ-
јализација ќе води посебна книга за работењето та стажерот 
во кој што ги запишува работите (операции и друго) што му 
се поверени на стажерот, успехот со кој што се извршени и 
своите запажања за развитокот и напредувањето на ста-
жерот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 
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IV. Исти по специ (алт« га. 
Чл 25 

И С П И Т О Т за лекари свеита ..»сти се пола; а ирел ИСПИТ-

на комисија. 
Испитима комисија се навоѓа ири Министер* . в о т за 

<>»родно здравје за лекарите од установи и надлештва ол ре-
нублнканско и локално значење. 

Комисијата се с о с ! « д претседател, два чл?иа за секо-
ја епецнјзлистичка група односио гранка, секретар и итни 
заменици. 

Министерот ла народно здравје именува прстседа1сл на 
нсп,.тиша комисија, членови и нивни заменици од редовите 
иа професорите од медицинскиот факултет или од лекари спе-
цијалисти. 

За секоја специјална група < дносно гранда од и »»а »то 
се полага ИСПИТОТ, ПО правило, обата члена треба да бидат 
специјалисти од таја група односно гранка. 

Чл. 26 
Сен петар от на комисијата и неговиот заменик го »»мечу-

ва Министерот за народно здравје. 
Секретарот води записник на испитот, аписник ЛА ел-

и т н е на комисијата и ги врши сите административни га1о-
а ко врска со полагањето на испитот. 

Чл. 27 
Испитната комисија ги »снесува своите одлуки со ?чо-

-тнстсо на гласови. Секретарот нема право на глас. 
Оценките на успехот се: одличен (5). многу гобар И), 

аиба? (3) и слаб (2). 
Испитот може да се повтори два пати во срок лд «:;ест 

пи ;|«>анаесет месеци. 

Чл. 28 
Испитите се одржуваат во установата и по испитните 

синани што ќе ги одради Министерот за народно здравје. 
Ио приви.-ш кандидатот не може да полага во установа 

та во каја и то го свршил специјалистичкиот стаж. ниту прет-
п« »стапениот старешина може да му биде испитувач. 

Испитот се полага теориски и практично по програма и 
може да трае но седум дена. На него кандидатот гора гп до-
каже способност за самостојна работа во групата односно 
1Танкета на спецпјалноста и теориско познавање на своја-
та струка. 

Чл. 29 
Пријавата за полагање испит ја предава кандидатот не-

посредно на старешината во установата кај што служи. 
Со пријавата мора да приложи: 
а) кратка биографија, 
б) заверен препис од решението за распоред во смисол 

на член 21 од овој Правилник; и 
в) потврда за издржал специјалистички стаж. 
По тврда! а за издржал специјалистички стаж ја издава 

установата во која што е издишан стажот и мора да содржи 
подробен извештај со кнението за извршената служба »дво-
ено со растите на специјалистичкиот стаж. 

Иснитната комисија коже пред донесувањето ..» реше-
ние по мелеата да ја испита издадената потврда. 

Чл. 30 
Ало кандидатот ги исполнува пропеаните услови Ми-

нистерот за народно здравје му издава дозвола за полага-
н е па испитот, му одредува чспктен срок и место за што го 
и ,зестувз. 

Чл. 31 
Претседателот на испитната комисија после секој испи-

т и срок му поднесува на Министерството за народно здра-

ва извештај за испитите како и лодагоци еа кандидатите, што 
и полагале испитите во одредениот срок. 

За положено) испит од специјалност испитната комиси-
ја м> издава на кандидатот сведоџба по образец прописан од 
Министерот за народно здравје, што е потпишува претседа-
телот и секретарот на испитната комисија. 

Чл. 32 
Ја стекнување звањето здравствен советник, виши здрав 

ствен советник и фармацеутски советник потребна е претхо-
дна поволна оцена од стручната комисија, која што е соста-
ва од претставител на переоналната служба и стручњаци, 

V. Стручни курсеви 
Чл. 33 

На стекнување стручна спрема потребна за вртење ра-
боти предвидени во звањата по Уредбата та здравствената 
струма постојат стручни курсеви. 

Во здравствената струка постојат курсеви од понизок 
ранг и тоа: 

1) За звањето медицински лаборант, курс за медицин 
ски лаборанти. 

2) За звањето болничар, курс за болничари, 
3) За звањето медицински хигиеничар, курс за медицин 

ски хнгиеничари. 
4) За звањето масер, курс за масери, 
5) За звањето одгледувачка, курс за одгледувачка 
6) За звањето аптекарска лаборант, курс за чптекар-

.ки лаборанти. 

Чл. 34 
Наставниот плам за стручните предмети на сите курсеви 

предвиден е во овој Правилник, а програмата ќе ја изработи 
Министерството за народно здравје. 

Планот и програмата на општиот дел ги пропи?" иа Поет 
седателот на Владата. 

Чт. 35 
Курсот за медицински лаборанти трае четири месеци. 1а 

ставата е теориска и практична. Чрактичната настанг се спро-
ведува во лаборатории на здравствени установи. 

Стручниот дел: анатомија со физиологија, хигиена со де 
Јинфекција, бактериолошка, хемија, стерилизација и подел-
ување подлога, лабораториска ехника и микроскопирање, 

одгледување на лабораториски животни и администрација. 

Практичните работи се вршат од предметите: хигиена, 
4актериологија, хемија, стерилизација и лабораториска ех« 
ника. 

Практичен испит се полага од лабораториска техника и 
кикросконирање. 

Чл. 36 
Курсот за болничари трае четири месеци. Наставата е 

теориска и практична. Практичната настава се спроведува по 
сите болнички одделенија, Лаборатории, амбуланти и болнич-
ката кухиња. -

Стручен дел: анатомија и физиологија, хигиена со де-
зинфекција и дезинсекција, познавање на лекови, одгледува-
ње на болесници, интерна медицина со одгледување, тубер-
кулоза, диететика, хирургија со одгледување и прва помош, 
заразни болести со епндемиологија и бактериологија, детски 
болести со одгледување и исхрана и дермато-венерологија. 

Практичен испит се полага од одгледувањето на болес-
ници и од прва помош. 
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Чд. 37 
; Курсот за медицински кигненичари трае три месеци. На-

ставата е теориска и практична. Практичната настава се спро 
ведува во хигиенско-епидемиолошки институти за дезинфек-
ција, како и во санитарно-епидемиолошки станици. 

Стручен дел: анатомија и физиологија, хигиена, прва 
помош, заразни болести со бактериологија и епидемиолеги-
ја, дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 

Практичен испит се полага од дезинфекција и од дезин-
секциѕЅ. 

Чл. 38 
Курсот за масери трае три месеци. Наставата е сирис-

ка и практична. Практичната настава се спроведува во одде-
ленијата за ортопедија и физикална терапија. 

Стручен гел: анатомија и физиологија, основи на па 
тологијата, хигиена, прва помош, масажа, терапеутска фис-
култура и основи на физикалната терапија. 

Практичен испит се полага од масава I прва помош. 

Чл. 39 
Курсот за детски одгледувачки трае четири месеци. На-

ставата е теориска и практична. Практичната настава се спро-
ведува во детски домови, детски диспанзер^ детски болни-
чки одделенија и детски клиники. 

Стручен дел: анатомија и физиологија, хигиена со дезин 
фекција и дезинсекција, одгледување на болесници, детски 
оолести со одгледување и исхрана на дете, одгледување и 
исхрана на здраво дете, заразни болести со основи на епиде-
миологијата и бактериологијата и прва помош. 

Практичен испит се полага од одгледување на дете и 
прва помош. 

Чл.40 
Курсот за аптекарски лаборанти трае три месеци. Наста-

вата е теориска и практична. Практичната настава се спро-
ведува во поголеми аптеки. 

Стручен дел: фармацеутска технологија (практична Ф '<>-
мација), основи на хемијата (со посебен осврт за чувањето 
на фармацеутските хемикалии), основи на ботаниката (со по-
себен осврт на лековите од потеклото на растенијата и до-
машните лековити растенија), основи на физиката (со посе-
бен осврт на единиците за мерење на тежината и запремчча-
та), хигиена, фармацеуте^ законодавство (фармакопеја и 
друго) и организација на аптекарската служба. 

Практичен испит се полага од фармацеуте^ техноло-
гија. • 

Чл. 41 
Наставниците се должни да се држат кон наставниот 

план и програмата и Л) текот на курсот што почесто да ги ме 
ветуваат и оценуваат слушателите, како и во одредено вре-
ме да ја завршат програмата. За покажаниот успех и марли-
воста на слушателите поднесуваат извештај до наставничкн-
от совет кој што се состанува најмалку еднаш месечно. 

Чл. 42 
Во текот на предавањава се води дневник во кој што *а 

ставив цктз внесуваат белешки за преминатиот материјал *а 
вр ег. е иа одржаниот час . 

Рас^с- до. ка "е- . леќите и практичните "асови го со-
ставува раководителот на курсот во договор' -Ѕ наставни 
киот совет. 

. Чл, 43 
На крајот на курсот слушателите полагаат гспит од си-

те предмети. 
Завршниот испит се полага пред испитната комисија што 

ја одредува Министерот за народно зЈу)авје. 

Чл. 44 
Слушател кој што на завршниот испит добие слаба оцгн 

ка најмногу од два предмета полага поправителен испит .чо 
срок од еден до два месеци. 

Слушател кој што на завршниот испит добие слаба лу-
двика од три или повеќе предмети, како и слушател кој што 
ла поправителен испит добие таква оценка и само оп еден 
предмет се смета дека не го заврши курсот. 

Чл. 45 
За посетувањето на курсот и за завршениот кипи чу 

се издава на слушателот сведоџба. 
Образецот на сведоа Зета го пропишува Министерот »и 

народно здравје. 
Во сведоџбата ќе се означи за кое звање слушателот е 

оспособен на односниот курс. 
Сведоџба га ја потпишуваат претседателот и секретарот 

на испитната комисија. 

Чл. 46 
Решение за отворање курсеви донесува • < м 

народно здравје. 

Чл. 47 
^ Бројот на слушателите на секој курс може да биде нај-

малку 10, а ако курсот има повеќе од 50 слушатели тога«! 
се дели на потребен број одделенија. 

Чл. 48 
Трошковите на курсевите за установите од републикан-

е ц значење ги сноси Министерството за народно здравје, в 
за установите од локално значење односните нг-один одбори 
или организации. 

Чл. 49 
Со целокупната работа на курсот раководи раководите-

лот на курсот. Тој е должен да се грижи за правилното изве-
дување на планот и програмата, да врши контрола над рабо-
тењето« на наставниците и над воспитанието на слушателите. 
По сите прашања што се однесуваат до работењето на кур-
сот наставниците ќе се обраќаат непосредно до раководите-
лот. Раководителот и наставниците на курсот сочинуваат та-
ставнички совет. 

Наставниците и раководителот на курсот во установите 
од републиканец значајне ги одредува Министерот за паро 
дно "здравје а раководителот и наставниците на курсот во у-
становитс од локално значење ги одредува односниот град-
ски или околиски извршен народен одбор во согласност се 
Министерот за народно здравје. 

Чл. 50 
Непосреден надзор над работењето на куоссѓп;? нг аш 

Министерството за народно здравје преку у п ѓ ѓ - %;~ди -
цинска настапа. 

Чл. 51 
Покрај курсевите споменати во член 33 од овој Правил-

ник можат да се осниваат по потреба и други курсеви, 

VI. Течан за оспособување и задолжително ч т ? о VС]'>-
вршување нп службениците. 

Чл. 52 
Со цел за стручно оспособување на службе!гли; ге од 

здравствената струка за поедини гранки и видови работи >Д 
единствената служба, постојат течан за стручно оспособу-
вање: на лекари, медицински сестри (помошници), фарма-
цеути и медицински техничари. 
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Чл. 53 
Течаите за оспособување на службениците од здрав-

ствената струка се повремени и се одржуваат спрема укажа-
ната потреба на здравствената служба. 

Решение за отворањето и почетокот на течаите, бројот 
на слушателите, местото дека ќе се одржуваат течаите, како 
и за тоа кој ќе биде повикан на течај донесува Министерот 
еа народно здравје. 

Чл. 54 
Течаите за оспособување на службениците можат да 

трајат два а најмногу дванаесет месеци. 

Чл. 55 
Сите лекари, лекари специјалисти, медицински сестри 

(помошници), бабици, завари, забни техничари и медицин-
ски техничари, должни се секои пет години да се подвргнат 
на задолжително стручно усовршување. , 

Во тајр цел постојат течан за стручно усовршување на 
службениците од здравствената струка, кои што трајат нај-
малку два месеци. 

Чл. 56 
Распоредот и установата во која што задолжително 

„тручно ќе се усовршуваат службениците, како и за тоа кој 
„е биде повикан на течај, одредува Министерот за народно 
Јлравје. 

Чл. 57 
1ечаите за оспособување а задолжително стручно усо-

вршување на службениците од здравствената струка работат 
по 'ѕапатствија, наставните планови и програми што ги со-
.. таву ва А\инистерството за народно здразје. Со овие напат-
ствија ќе се предвиди организацијата и издршката на однос-
ните течан. 

Чл. 58 
Раководителот на течајот го одредува Министерот за ка-

ро здравје. 
Раководителот и управникот на здравствената устано-

ва де "чии се да се грижат за правилното изведување на на-
ста з.-ѕиот план и програмата, како и на крајот на теча јо г да 
ид поднесат извештај за тоа па Министерството за народну 
за; 

Чл. 53 
непосреден надзор над работењето на течанте врши Ми-

нистерот за народно здравје. 

VII. Завршни одредби. 
Чл. СО 

И з е д е н и т е приправници се должни да полагаат стру-
чен г:-гмг по одредбите на овој правилник. 

А > на приправникот му истекнал срокот на приправ-
]"'- тп служба или до истекот на тој срок останело подоста-
т •) ву. а:,Јв оа подготвување ка стручниот испит, во тој слу-
чи 12 се пу.сдоажи приправничката служба за полагање на 
е . . . • ' ••:->Т !;СГ. ЗЛ Ои" "'Лу прегне колку е потресло за под-
готват: :.? :;т"т5 по :"\"ногу за шест мое е цл. 

Ч т. 01 
Сл; лга: г:тз пс по . . :л стручен пс:.:' г плм испитот 

!«? го пз о?го::пуп га !.'с:л;тот п р е п л е л за звање-
то > ус.е ш о е ~у" - ' ; лц д< е стуучнпот исп:.,- однос-
г . е лг- ', .то г.-.-.ј испит да го погоди го < он сд една 
ич > од рлсгупгњетс со сида на овој правилник. 

Чл. С2 
!о »тепа на струела ког.::гс:'ја, од полагање па стручен 

нели, од претходниот член, можат ла се ослободат раковод-
ните службеници и службениците што и«аат потребна струч-
на пракса и способност за вршење на работи од одредено-
то звање односно функција. 

Чл. 63 
Во секој конкретен случај стручната комисија ќе реши 

на кој стручен испит од овој правилник одговара порано 
положениот испит. 

Чл. 64 
Службениците што се преведени по Уредбата за здрав-

ствената струка во звањата: медицинска сестра (помошник), 
медицински техничар, забар, заботехничар и фармацеуте«!! 
помошник а немаат соответна школска спрема за звањето 
што го имаат, должни се во срок од една година по влегува-
њето во сила на овој правилник да полагаат стручен испит 
за тоа звање. 

Чл. 65 
Стручниот дел на испитот за поедини звања од член 64 

на овој правилник ги опфаќа следните предмети: 
1) За звањето медицинска сестра (помошник): хигие-

на, основи на внатрешните болести, мала хирургија, детска 
заштита и заразни болести со епидемиологија. 

2) За звањето медицински техничар: хигиена, бактерио-
логија, енидемиологија, заразни болести, санитарна техника, 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 

3) За звањето забар: оснози на забната хирургија (екс-
тракција), конзервативно лекување на уста и заои, основана 
ортодонтијата и забна протетике. 

4) За звањето забен техничар: наука за материја и по-
правуваше на подвижни и неподвижни протези. 

5) За звањево фармацеути^ помолили: галенска фарма 
ција и основи на лабораториската техника. 

Чл. бб 
Лекарите што не пола! але испит на специјалност а стек-

нале звање на специјалност за време на окупацијата, ќе по-
лагаат испит за специјалност по прописите на овој правил-
ник во срок од шест месеци од денот на неговото влегување 
во сила. Во противно го губат пралсто па звањето специјал-
ист. 

Лекарите што полагале испит за специјалност за време 
на* окупацијата ќе ги поднесат своите документи за специја-
лизација и за положениот испит до Министерството за наро-
дно здравје во срок од шест месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник за проверка и признавање .и- ј 
испит. 

Чл. 67 
На лекари »кои што до денот на влегувањето во сала на 

овој Правилник започнале специјалистички стаж, времето ало 
вадено во него ќе им се смета бо специјалистички стаж по 
овој правилник. 

Чл. 89 
Лекарите кон ито со делот на влегувањето ли - ;лл »а 

свој правилник се напаѓаат во з а в р ш е л а година на својата 
спс;у-::-длпзација ќе полага: :;г ;лт по поранел:;:-'те прописи 
што селеле ал полагање на слој испит. 

Чл. СЗ 
Л". луц што ст?:::: ал:? и ст-надуваат спец. л г . . . ^о 

странство« ќе поднесат молба за признавање на спа специјал-
ност до ! 'о-::тетот гп заштита на народното здрав јс. при Вла-
дата па ФНРЈ на оцена и решение. 

Лекарите што не се опфатени со член 18,60—69 ќе е 
пријават по с :оч од една гг ;зт на влегувасњто ..о 
сила на овој правилник во Министерството за народно здра-
вје, кое што ќе образу па комисија за испитување поедини слу 
чам за да се донесе решение за признавање специјалност^ 
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Чл. 70 
Службениците што се преведени по Уредбата за здрав-

ствената струка во звањата: медицински лаборант, болничар, 
медицински хигиеничар, масер, детска одгледувачка и чпте-
карски лаборант, а немаат потребен курс, должни се во срок 
од 18 месеци по влегувањето во сила на овој правилник па 
го завршат. 

' Во установи и места дека нема достаточен број слуша-
тели и спрема тоа нема услови за отворање на курс, раково-
дителот на установата должен е да работи со службеница го 
од претходниот став и по оспособувањето за полагање на 
испити да ги упати на испит во најблиската установа каде е 
одржува курс. 

Чл. 71 
Постоевте стручни курсеви и течан ќе се сообоа-

зуваат со овој правилник. 
Чл. 72 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-
њето му во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија. 
Број^7709, Скопје, 19. септември 1948 год. 

Министер за народно здразје 
Ц-р В. Попадич, с. р. 

Согласен 
Претседател на Владата 

Л. Колишевски, с. р. 

Со цел за да се со пропис времено уреди организаци-
јата и работата по постоевте домови за старци и изнемо-
гли, а врз основа Онвирното напатствие на Комитетот за со-
цијални грижи При Владата на ФНРЈ, пропишувам: 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ДОМОВИТЕ ЗА 

СТАРЦИ 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1. 
Домовите за старци се социјални установи за збринула-

ње иа стари и изнемогли, а незбринати, на кои што им е по-
( требно уточиште, 

Член 2 
Домовите се од локално и републиканско значење: 
а) локалните, (градски и околиски), се за сместување 

. на стари и изнемогли од подрачјето на народниот одбор во 
кое подрачје домот се навоѓа; и 

б) републиканците, се за сместување на стари и изне-
могли од подрачјето на целата Народна Република Македо-
нија. 

Член 3 
Локалните домови се под непосреден надзор и непосре 

1 дно раководство на извршниот одбор на народниот одбор 
што ги оснива, а под општо раководство и општ надзор на 
Министерот за социјалните грижи; додека републиканците 
домови се под непосреден надзор и непосредно раководство 
на Министерот на социјални грижи. 

Член 4 
Со домот раководи управител кој го назначува и отпу-

шта извршниот одбор на народниот одбор, односно Мини-
стерот за социјални грижи. 

Член 5 
Домовите ниат посебна претсметка на приходите и рас 

водите која што влегува во составот на буџетот од народни-
от одбор, односно на претсметката на Министерството на со-
цијалните грижи. 

Член 6 
Издржавањето на домовите е од кредити на Министер-

с т о т о на социјални грижи, сопствени приходи (економија и 
работилници), и приноси од штитениците по чл. 13 на овој 
правилник. 

Член 7 
Во' домовите може да постои економија (земјоделие* 

сточарство, пчеларство и др.), како и работилници по видо-
вите на занаетите на штиќениците. 

Работата на економијата и работилниците ја организира 
управителот на домот во договор со управата на домот. 

Член 8 
Секој штиќеник во домот треба да биде запослен, спре-

ма своите способности, со искључение на хронично оболе-
ните и тешко телесно дефектните. 

Член 9 
Во еден дом се сместуват најмалку 50 стари и изнемо-

гли изузев во доловите за хронично оболели каде можат Дв 
бидат сместени најмалку 30. 

Член 10 
Домовите ниат рачна апотека, а домовите за хронично 

оболе:ји икат и амбуланта. 

11 ПРИМАЊЕ И ОТПУШТАЊЕ НА ШТИТЕНИЦИТЕ 

Член 11 
Во домовите се примат женски лица постари од 55 го-

дини и машки липа по стари од 60 години старост, под овие 
услови ја: 

а) да немат средства за издржавање: 
б) да немат никого од блиски роднини кои се по зано* 

нот одвезли да ги издржувај 
в) да не болу ват од некоја заразна или душевна бо-

лест. Во колку нема возможност да такви лица бидат сместе-
ни во болници, а постои возможност на изолација во домо-
вите, можат и такви лица да се примат во домовите, а по 
претходно одобрените од Министерот на социјални грижи. 

Член 12 
Изузетно зо домовите можат да се примат и лица испод 

55 односно 60 години старост, ако ги исполнува? условите 
по член 11 од овој прав!!линк, а се неспособни за секаква 
привредна работа, додека трае таа неспособност, која што се 
утврдува со лекарски преглед. 

Член 13 
Во домовите можат да се примат и лица кои примат 

пензија, инвалиднина и в пути разни стални и времени па-
рични помошти од државни установи, државни и приватни 
претпријатија, од задружни и други општествени орга-
низации, како и лица кои имет имот а немет никого од свом 
блиски роднине, а ги ис полну ват другите условија по член I 
и 11 од овој правилник. 

Пензијата,-нина»иднината и другите парични помошти, 
како и доприноси од имотните штиќеници се внесуват во 
домот 50% од целиот износ. 

Член 14 
Примањето во домовите се врши врз основа подаде-

ната молба. Кон молбата треба да се приложат писмени до-
кази од надлежните државни органи по чл. 11 и 12 од овој 
правилник. 

Решение за примање на штиќеници во локалните домо-
ви, донесува повереникот на социјалниот отсек на изврш-
ниот одбор на народниот одбор, односно Министерот за 
социјални грижи. 

Против решението по предниот став може да се изјави 
жалба до навредениот државен орган во срок од 8 дена од 
денот на примањето на решеното. 
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Член 15 
При примањето па штитениците во домот истите задол-

жително треба да бидат лекарски прегледани. Резултатите на 
лекарските прегледи се запишу ват во книгата на здравстве-
ните прегледи и во здравствената картотека на штитениците. 

Член 16 
За подобра евиденција на штитениците во домовите се 

води картотека и досијета на штитениците. 
Член 17 

Штиќеникот од домот се отпушта во следните случаи: 
а) по молба: 
б) кога оболи од некоја душевна или заразна болест 

односно кога се пребегн во одговарајуќа санитетска уста-
нова. Во е зучај пролазна заразна или душевна болест 
штиќеникот може полово да се прими во домот. 

в) кога за стално се премести во некоја друга уста-
гори; 

г) ако се запосли надвор од домот; 
д) кога се промени положение™ на штипени пот и по-

веќе ме иситнува услови јата по членовите 11 и 12 од овој 
правилник. Со случај да се промени материјалното положе« 
и че на ште тникот може да остане во домот остен ако е со-
гласен да плаќа за издржувањето му. 

ѓ) поради повторени тешки дисциплински нарушени^, 
решението за отпуштање штиќеникот од домот го донесува 
на предлогот од управителот на домот, орган кој е донесоа 
решение за примање на гатиќеникот во домот. 

Против решението по предниот став може да се изјави 
ч<алба до налредениот државен орган во срок од 8 дена 
денот на примањето на решението. 

Ш ПЕРСОНАЛ ВО ДОМОТ 

Член 18 
Персонал во домот се состои од: 
1) Управител; 
2) домаќин; 
3) административно-сметководни службеник, 
4) лекар; 

5) болничар; 
6) помоштен персонал (готвач, чистачка, прислуже «". 

перачка) 
Член 19 

Должностите на управителот на домот се: 
а) да одредува делокруг на работата во домот и да вр-

ли надзор над работите на целокупниот персонал на домот; 
б) да врши редовен и вонреден преглед над работите 

па службениците кои ракуват со парични и материјални сред 
ства (инвентарни предмети, ствари); 

в) да се стара за организована и плинска работа во 
домот; 

г) да составува годишна претсметка ка домот, со по-
мошта на управата на домот и на остаиалиот надлежен пер-
сонал; поднесува исплата на одобрение на надлежниот извр-
шен одбор на народниот одбор односно Министерот на со-
цијалните грижи и се грижи за правилното реализирање на 
приходите предвидени во претсметката и правилното израс-
ходување на предвидените во претсметката расходи: 

д) да испраќа редовни месечни извештаи за работата на 
домот до надлежниот извршен одбор на народниот одбор од-
носно Министерот на социјалните грижи. Со оквирите на тие 
извештаи а по претходно согласив од управата на домот да 
дава предложени ја по конкретните прашања во *рска со 
проблемите и потребите на домот; 

ѓ) да се грижи за социјалното осигурање на персоналот 
од домот; / 

е) да предлага на надлежниот извршен одбор на народ-
ниот одбор односно Министерот на социјалните грижи >т-
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пуштање или преместување а персоналот на домот, кој шта 
не одговара на своите должности; 

и) да во началото на секое тромесечје во соработка 
со управата на домот, изработува план за работата на пер-
соналот во домот; 

Член 20 
Управителот на домот во соработка со управата ка 

домот пропишува правилник за домашен ред во домот,- кој 
што влегува во сила со одобрение ча надлежниот извршеа 
одбор на народниот одбор, односно Министерот на соци-
јалните грижи. 

Во началото на годината управителот на домот во со-
работка со управата на домот 'вработува (Производствен 
план) план за работата во работилниците и економијата на 
дом, кзј што се одобрува од надрздениот извршен одбор 
на народниот одбор односно /"министерот на социјалните 
грижи. 

Член 21 
Административно-еметководен службеник се назначува 

само во поголемите домови, каде што е неопходен за пра-
вилно водење на админ"стратигио—сметковолната работа. 

Администрзтивно-сметководниот службеник ги воли си 
те административно-сметководни работи и е одговорен за 
правилно израсходување на паричните средства спрема про-
писите за државното сметководство. 

Администрацијо—сметководннот службеник едновре-
мено е сметкополагач (режисер). 

Член 22 
Домскиот лекар се грижи за здравјето на штипена-

|ите и ги спроведува сите здравствени мерки во домот. 
Неговите должности се: 
а) да ги контролира здравствените прилики во домот 

и да се грижи за здравственото стање на штнкениците; 
б) да превземе нужни мерки за превентивна заштита 

на здравјето на штиќениците; 
в) да контролира подготвувањето на храната која да 

биде добра и здрава и подржавање™ на чистената во куј-
ната, како и да соработува при составувањето на листата 
на јадењето-, 

г) да дава помоќ на заболели штитеници и да се гри-
жи да на истите им се даде лекарска помош. 

д) да ги сместува штитениците кои ќе оболат од не-
која заразна болест во одговарајуће санитетски установи; 

г) да ја води книгата на здравствените прегледи на 
штиќениците и здравната картотека. 

Член 23 
Должностите на помошното особл>е на домот се од-

редуваат од управителот на домот со пропишувањето на 
правилник за домашниот ред, 

IV У П Р А В А 
Член 24 

Во секој дом постои управа на домот во која што 
влегуват: управителот, домаќинот, административно-сметко-
водинот службеник, лекарот и еден избран претставите на 
штитениците. Управата се грижи за правилно и ефикасно 
функционирање на сите работи во домот. Заседањата на 
управата на домот ги свикува и со истите раководи управи-
телот на домот. 

V. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРОПИСИ 

Член 25 
За полесни повреди на дисциплината во домот штите-

ниците можат да бидат казнети со: 
а) опомена; 
б) укор; 
Казните ги изречува управителот на домот; 
Казните се објавуваат во присуство на сите штн&е» 

ници и персоналот на домот. 
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Проти*, решението за казни, може да се изјави жалба 
до органот надлежен за примање штиќеникот во домот, во 
рон од 8 дена. 

За потешки повреди на дисциплината во домот како 
и во случај да се констатира дека штиќеникот е неиспра-
вни, со мислење на управата иа домот, управителот на 
домот предлага на повереникот на социјалниот отсек на 
(одредениот извршен одбор на народниот одбор односно 
Министерот за социјални грижи, да донесе решење за и с 
клучување штчќеникот од домот. 

Против редењето по преднио. став може да се изја-
ви жалба до надредениот државен орган во срок од 8 дена 
од денот на примањето иа решењето. 

Член 26 
За своите дисциплински неуредност и дисциплински 

престапленија целиот персонал на домот е одговорен по про 
висите на Законот за државните службеници на Народна 
Република Македонија. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАКЉУЧНИ ОДРЕДБИ 

Чаен 27 
Сите до сега отворени домови за старци во Народна 

Република Македонија, со влегувањето во сила на овој 
правилник, да ја сообразат својата организација и работа 
со прописите на овој правилник. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото 

објавување во "Службен весник на НРММ, 
Бр. 18842 20 X 1948 год. Скопје 

Министер 
за социјални грижи на ПРМ 

Реис Шакир, е. р. 

2 > Ј О 

Врз основа иа чл. 2 ст. 2 од Уредбата на Владата на 
ПРМ за одредување на ловна дивина и за лозот, Министе-
рот на шумарството на НРМ го донесува следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЛОВОСТОЈОТ НА ЗАШТИТЕНАТА ДИВИНА НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈУ 

1. — На територијата на Народна Република Македо-
нија за заштитената дивина се одредува следното време за 
ловостој: 

1) Срни од 1 ХИ до 30 IX 
2) Срндаћа од 1 ХН до 31 V 
3) Дивокоза од 15 ХП до 31 4 1 
4) Да во јарец од 1 I до 31 VII 
5) Зајак од 1 11 до 30 IX 
6) Диви гас ки 

диви патки 
гулаби, 

гр тдр. и и 
барска птици од 31 ЈП до 1 VII 
7) Преполни и 

прдавец од 1Ѕ ХП до 1 VIII 
8) Бензен и Бскасиии од 13 IV до 15 у'!и 
9) Јаребица полска од 1 I до 15 IX 
10) Јаребица камењарка од 1 1 до 15 IX 
11) Фазан од 16 I до 31 VIII 

2) Ова решение влегува во сила од денот на објаву-
вањето му во "Службен весник на Народна Република 
Македонија". 4 

Број 8137 27 X 1948 година Скопје 
Министер, 

за шумарство на НРМ 
К. Симоски е. р. 

. 

Врз основа чл. 7 од Општиот закон за ловот го доне-
сувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВОТ И ОТСТРЕЛОТ 
НА Нг.КОИ ВРСТИ ОД ЗАШТИТЕНАТА ДИВИНА 

1) Се забранува ловот на 5 години на следните врсти 
на дивина: 

рис, елен, срна, фааан, л&сици, шарен твор, со::ол 
степски, орлови, лешинари, чапд>а кошикара, пеликан и 
лебеди. 

2) Се забранува ловот за 3 години на следните врсти 
ка дивина: 

мечка, голем тетреб и лештарка. 
3) Означените врсти дивина од точка 1 и 2 одрона ре-

шение по исклучевме можат да се ловат само во научни 
цели, поради настаната опасна заразна болгст на дизнката 
или по одобрение од Министерот за шумарство. 

4) Оза решение влегува во сила од денот на неговото 
објавување -во "Слу«,'Зен весник на НР Македонија". 

"Р;о : 8! 31, 27 X 1948 год. Скопје 
Министер, 

за шумарство на НРМ 
К. Симоски е. р. 

.. 
Брз основа чл. 6 ст. 5 и 6 од Општиот закоп за лс пот 

во согласност со Министерот за шумзрстзо на ФНРЈ го 
донесувам следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДРЕДУВАЈТЕ НА ЗАШТИТЕНАТА ДИВИНА КАКО И 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КА ВРСТИТЕ ОД НЕЗАШТИТЕНАТА 
ДИВИНА КОЈА ШТО СЕКОЈ НА СВОЕТО ЗЕМЈИШТЕ 

МОЖЕ ДА УНИШТУВА 

1) На тгр:ггср:';алз па Народна Република Македонија 
за заштита дивина се сметат следните животински вр :ги2 

а) ОД ВЛАКНЕСТА Д!1Г!'1ИА: 
елен, српа, а:аагааа, зај„х, диса саања, рис, мечка, лае; да, 
шарен таор, 

б) ПЕГ'ЛАСТА ; ..Л: 

див-! гас;."!, д п м пата.:, гег дчпи е алиби, грлица, векас:*— 
шла г:!, •; .:"' : а:—:аа: „; _ у .лари, сага;1?, ноќен ао-
т, а;.' • : а а.:, • ст; а, драп га , дроал> -и , 
г<г Т- . • • ? . : : . а.. а еа.та:, '".а поле?':-, ј. >3-
С г~ ' а г • ' • !Ј , саз наѓ. ал, 
ма:;' а; гру а а : : . . . : а е р еагираа , шукѓа:л г ел, созема 
кз " а а р " ' ' а а" а-. ; с а - аа • •аа"а:а к 'раат, со::ол 
п а ? . * " ' : ; . а а "но б"ар . нус, п; даи ор лоз-!, лешинар, 
чола а ка'аааа'ааа, па. ага:::, лебед!! 

2) Од пастата па кеаааннтената дивина ма терито-
ријата гл Наредна Репро апи Македонија* кој што ссаој 
и? своето земјиште може да уништува се одреду ват: 

а) ОД ВЛАКНЕСТА ДИВИНА: 
Вола', твор, лисица, јазовец, дива мечка, пух, текућица 

слепо куче и кртица. ; 
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6) ОД ПЕРЛАСТ А ДИВИНА; 

чапља -Арбенде, воден бик, гак, бурјанци, врапци, гњурци, 

галеба, четри, вран«, свракн, гарзамЅ. јас: еа, бу хал, 
линји, стрвинар—Куле тулвинус, сојка, сив сокол—Фалко 
парегинус и планински сокол—Фалко лг.апникус. 

3) Ова решение стапува во сила од денот на неговото 
објавување во "Службен весник н-д НР .Македонија*. 

Број 8132 27 X 1948 го а. Одан је 
Ланине тер, 

за шумарство на НР ГЛ 
К. 1 учгоснм е. р. 

С м у и л а с и ш т & <с "I * ? } 

Одделението за виа греши- »>к' , :г ори I рајскиот на-
роден одбор извршен одбор во гр. Скопје но ирска под-
несената пријава од управата па Културно-уме мшчко друш-
тво "Металец" со која што се бара и ром ана на името на 
друштвото од "Мет?чад" во "Орце Нчк.-лг-" констатира 
дека се исполнети условите предвидени во Правила га на 
Култури« уме тичкото друштво "Металац .о чл. 13 ст. 5 
точ. 5 и чл. 15 и спрема тоа го донесува следното. 

Р Е Ш Е Н И Е 

Се одобрува на името на досегашното Културно-умет-
ничкото друштво "Металец", така да това друштво се ре-
гистрира и ќе се води под име КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО 
ДРУШТВО "ОРЦЕ НИКОЛОВ" 

11репис од ова решение да се достави на Министерство-
то за внатрешни работи на Н. Р. Македонија за сведение. 

Такса по Гар. бр. 7 од Законот за таксите во износ од 
30-триесет динари е наплатена и поништена на оригиналот од 
решението. 

Ова решение да се достави и на претседателот на Кул-
турно-уметничкото друштво "Орце Николов" Виктор Гу-
лија. службеник настанет на ул. 282 бр. 26—Скопје. 

Се задолжува управата на Културно-уме питкото дру-
штво "Орце Николов" ова решение да го објави еднократ-
но во "Службен весник на Н.Р. Македонија" за сметка на 
самото друштво. 

Решено во Одделеното за внатрешни работи при Град-
скиот извршен одбор—Скопје под бр. 19622-48 год. 
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