
Смрт на фашизмот — слобода ва народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Четврток, 19 декември 1957 

Број 36 Година XIII 

Претплатата за 1957 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698. 

190. 
На основа точка 1 од Одлуката за овластување 

на Законодавниот одбор на Републичкиот собор на 
Народното собрание да утврди кои одредби за 
управната постапка од републичките закони оста-
нуваат во сила а другите да ги укине или измени 
(„Службен весник на НРМ", бр. 9/57), во врска со 
член 298 став 2 и член 299 став 1 од Законот за 
општата управна постапка, а по предлог на Из-
вршниот совет, Законодавниот одбор на Републич-
киот собор на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на својата седница од 18 де-
кември 1957 година го утврди текстот на Одлу-
ката за усогласување на одредбите на управната 
постапка од републичките закони со Законот за 
општата управна постапка. 

Народно собрание 
на Народна Република Македониј-а 

ИС бр. 1010 
18 декември 1957 год. 

Скопје 
За Гђретседател 

на Законодавниот одбор 
на Републичкиот собор, 

Осман Мифтари, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
УПРАВНАТА ПОСТАПКА ОД РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ ЗАКОНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТА-

ТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

I. 
За доведување во склад со Законот за општата 

управна постапка на одредбите на управната пос-
тапка од републичките закони кои беа во сила на 
денот на објавувањето на Законот за општата управ-
на постапка, со оваа Одлука се утврдува кои од-
редби^ за управната постапка од тие прописи оста-
нуваат и натаму во сила а кои се изменуваат или 
укинуваат. 

Исто така со оваа Одлука се одредува во кои 
управни работи од тие прописи по кои решение се 
донесува по слободна оцена не мораат да бидат 
изложени разлозите од кои надлежниот орган се 
раководел при донесувањето на решението. 

II. 
Одредбите за управната постапка од репуб-

личките закони во поедините управни области се 
ускладуваат на следниот начин: 

А. Во областа на стопанството 
а) Шумарство 

1) Закон за пасиштата и утрините во општона-
родниот имот („Службен весник на НРМ" бр. 19/55) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 8 и чл. 9 
б) туризам и угостителство 

1) Закон за туристичкото логорување („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 9/56) 

— се менува одредбата на член 11 став 3 така 
да гласи: 

„Шаторите и другите привремени објекти, ос-
нувачот може да ги издава на употреба само отка-
ко посебна комисија установи дека се исполнети 
условите од првиот став на овој член и за тоа му 
издава на организаторот решение. Комисијата ја 
сочинуваат два члена што ги именува надлежниот 
совет на народниот одбор на општината и санитар-
ниот инспектор како претседател на комисијата". 

в) Индустрија 
1) Закон за издавање и изведување на градеж-

ни работи О,,Службен весник на НРМ" бр. 19/56) 
— остануваат во сила одредбите од член 3 став 

1, член 6, 9, 10 и 11 став 1 и 2. 

Б. Во областа на трудовите односи 
1) Закон за занаетчиството („Службен весник 

на НРМ" бр. 3/51). 
— остануваат во сила одредбите од член 21, 22 

став 1, 23 став 6 член 34 и 35 став 6. 

В. Во областа на народното здравје 
1) Закон за аптеките („"Службен весник на 

НРМ" бр. 36/56) 
— остануваат во сила одредбите од чл. 8 став 2 

и чл. 58 став 2 и 3. 

Г. Во областа на социјалната заштита 
1) Закон за вршење на старателство („Службен 

весник на НРМ" бр. 18/50 и 24/55) 
— остануваат во сила одредбите од член 3, 4, 

25, 37 став 2 и член 57 став 5 и 6. 
2) Закон за социјалните установи (ј,,Службен 

весник на НРМ" бр. 40/55) 
— остануваат во сила одредбите од член 36 

став 1 и член 37. 

Д. Во областа на просветата и културата 
1) Закон з^ универзитетот во Скопје („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 15/56) 
— остануваат во сила одредбите од член 18 

став 1 и 2 член! 91 став 3? член 92 став 2, член 118 
став 4 и член 158 ст, 1, 
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Е. Во областа на општата управа 
1) Закон за државните службеници („Службен 

весник на НРМ" бр. 4/48 и 4/49) 
— останува во сила одредбата од член 75. 
2) Закон за спроведување уредувањето на оп-

штините и околиите („Службен весник на НРМ" 
бр. 20/55) 

— остануваат во сила одредбите од член 17 
став 1 и 2. 

Ж. Во областа на внатрешните работи 
1) Закон за изработка на штембили, печати и 

жигови на територијата на НРМ (^Службен вес-
ник на НРМ" бр. 29/46) 

Во образложението на решението донесено на 
основа на одредбите од член 3 не мораат да бидат 
изнесени разлозите на слободната оцена. 

2) Закон за доброволните против пожарни 
друштва („Службен весник на НРМ" бр. 20/51 и 
24/55) 

— остануваат во сила одредбите од член 8. 
3) Закон за прекршоците против јавниот ред и 

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

Во образложението на решението донесено' на 
основа на одредбите од член 7 став 1 не мораат да 
бидат изнесени: разлозите на слободната оцена. 

III. 
Кога со закон или пропис заснован на закон 

е одредено решение да донесува еден орган во со-
гласност, потврда или одобрение на друг орган, овој 
друг орган во' случај да ја одбие согласноста, пот-
врдата или одобрението е должен тоа да го образ-
ложи. Органот надлежен за донесување на решение-
то е должен во образложението да ги изнесе раз-
ложите за донесување на такво решение, а не само 
да се повика на актот со кој е одбиена согласноста 
потврдата или одобрението. 

Оваа одредба не се однесува на решенија до-
несени на основа слободна оцена, а во кои по по-
стојните прописи: не мора да бидат изнесени разло-
зите од кои органот се раководел. 

IV. 
Одредбите од републичките закони за управ-

ната постапка споменати во точка II од оваа Од-
лука, со кои се предвидува приговор како правно 
средство, доколку не се усогласени со одредбите 
на точка П од оваа Одлука се усогласуваат така 
што правното средство1 против првостепеното реше-
ние по кое се донесува решение кое е конечно во 
управната постапка, се наречува жалба. Доколку 
по такво правно средство се донесува решение кое 
не е конечно во управната постапка, правното сред-
ство го задржува називот приговор. 

Ако со прописите од претходниот сгав прав-
. ното средство против првостепеното решение е на-

речено жалба, а решението кое по истото се доне-
сува не е конечно во управната постапка таквото 
правно средство се вика приговор. Приговор се 
наречува и правното средство против првостепено-
то решение на една организациона единица до дру-
га организациона единица на ист орган, како и 
правното средство до органот по чие овластување е 

донесено првостепеното решение, без оглед дали 
решението кое се донесува по таков приговор е 
конечно или не е конечно. 

V. 
Покрај одредбите што се оставени во сила од-

носно се изменети со точка П од оваа Одлука оста-
нуваат во сила и: 

— одредбите на републичките закони со кои е 
утврдена надлежноста на органите за водење на 
управната постапка во прв степен; 

— одредбите со кои е одредено во една работа 
да решаваат два или повеќе органи, решение да 
донесува еден орган со претходна согласност или 
во согласност со друг орган, или со потврда или 
одобрение на друг орган или еден орган да е дол-
жен пред донесувањето на решението да прибави 
мнение на друг орган. 

VI. 
Во прописите споменати во точка I од оваа 

Одлука во кои актите донесени во управната пос-
тапка не се наречени решение однесено заклучок 
туку со некој друг назив (одлука и сл.), одредбите 
за тоа се усогласуваат така што тие акти се нара-
чуваат решение или заклучок како што е предви-
дено во член 201 односно член 219 од Законот за 
општата управна постапка. 

Другите називи на актите донесени во управ-
ната постапка се задржуваат во колку при усогла-
сувањето на поедини одредби од управната по-стап -
ка се задржани со оваа Одлука или доколку се 
во прашање работи во кои содржината на актот 
упатува на поинаков назив (дозвола за лов, дозво-
ла за носење оружје и др.) кој со посебни прописи 
му е даден на таков акт. 

VII. 
Одредбите на управната постапка од репуб-

личките закони кои биле во сила во време на об-
јавувањето на Законот за општата управна пос-
тапка, а кои со оваа Одлука не се оставени во 
сила или изменети односно ускладени, се укину-
ваат. 

VIII. 
Се овластува Секретаријатот за општа управа 

на Извршниот совет да издава потребни објасну-
вања и упатства за примена на оваа Одлука. 

IX. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на неј-

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

191. 
На основа чл. 298 став 3 и чл. 299 став 1 од 

Законот за општата управна постапка и чл. 75 став 
2 од Уставниот закон за основите на општествено-
то и политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија, Извршниот со-
вет донесува 
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У Р Е Д Б А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ ЗА 
УПРАВНАТА ПОСТАПКА ОД ПРОПИСИТЕ 
НА БИВШАТА ВЛАДА НА НРМ, ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ, РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ И 
РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА 
ПОСТАПКА 

Член 1 
За доведување во склад со Законот за општа-

та управна постапка на одредбите на управната 
постапка од прописите на бившата Влада на НРМ, 
Извршниот совет, републичките совети и републич-
ките органи на управата, кои беа во' сила во вре-
ме на објавувањето на Законот за општата управ-
на постапка, со оваа Уредба се утврдува кои од-
редби за управната постапка од тие прописи оста-
нуваат и натаму во сила а кои одредби се изме-
нуваат или укинуваат. 

Исто така со оваа Уредба се одредува во кои 
управни работи од тие прописи по кои решение се 
донесува по слободна оцена не мора да бидат из-
ложени разлозите од кои надлежниот орган се ра-
ководел при донесувањето на решението. 

Член 2 
Одредбите за управната постапка од прописите 

на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, ре-
публичките совети и републичките органи на упра-
вата во поедини управни области се ускладуваат 
на следниот начин: 

A. Во областа на финансиите 
1) Уредба за органите и постапката за распра-

вување на самовласните завзимања на земјиштата 
од општонародниот имот („Службен весник на 
НРМ" бр. 7/55). 

— остануваат во сила одредбите од чл. 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11 и 12 став 1. 

B. Во областа на стопанството 
а) Земјоделство 

1) Уредба за надзор над извршувањето на За-
конот за унапредување на лозарството („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 4/56). 

— останува во сила одредбата од чл. 8. 
2) Уредба за надзор над извршувањето на За-

конот за унапредување на сточарството („Службен 
весник на НРМ" бр. 4/56) 

— останува во сила одредбата на чл. 8. 
3) Уредба за надзор над извршувањето на За-

конот за унапредување на овоштарството („Службен 
ресник на НРМ" бр. 4/56) 

— останува во сила одредбата на чл. 8. 
4) Уредба за контрола на квалитетот на овош-

ниот посадочен материјал („Службен весник на 
НРМ" бр. 5/56) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 4. 
5) Уредба за контрола на квалитетот на лозо-

виот посадочен материјал (1„Службен весник на 
НРМ" бр. 5/56) 

— останува во сила одредбата од чл. 4. 
В) Правилник за условите под кои може да се 

произведува овоштен посадочен материјал („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 13/55) 

— останува во сила одредбата од чл. 4 став 1. 
7) Правилник за условите под кои може да се 

произведува лозов посадочен материјал („Службен 
весник на НРМ" бр. 13/55) 

— останува во сила одредбата од чл. 4 став 1. 
8) Правилник за елементите што треба да ги 

содржи елаборатот за подигнување на овошни на-
сади поголеми од 0,5 ха („Службен весник на 
НРМ" бр. 13/55) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 4 и 5. 
9) Правилник за елементите кои треба да ги 

содржи елаборатот за подигнување на лозја пого-
леми од 0,5 ха ^,Службен весник на НРМ" бр. 13/55) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 4 и 5. 
10) Правилник за извршување на Законот за 

рибарство („Службен весник на НРМ" бр. 28/55 и 
38/55) 

— останува во сила одредбата на чл. 11. 
11) Правилник за асанирање на овошни насади 

(„Службен весник на НРМ" бр. 3/56) 
— останува во сила одредбата од чл. 4 став 2. 
12) Правилник за задолжително лиценцирање 

на ОБНОВИ и нерези за приплод („Службен весник 
на НРМ" бр. 28/56) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 2 став 
2 и чл. 6 став 2. 

Се менува одредбата на чл. 3 став 3 така да 
гласи: 

„Ако машко расплодно грло не биде приведе-
но во одредено време или место на преглед, коми-
сијата ќе донесе заклучок за принудно приведува-
ње на тоа грло на трошок на власникот односно 
држателот на грлото". 

б) Шумарство 
1) Правилник за спроведување на Уредбата 

за издавање летни и зимски пасишта на користе-
ње по пат на јавно наддавање (Ј„Службен весник 
на НРМ" бр. 13/54) 

— останува во сила одредбата од чл. 4. 
2) Напатствие за начинот и средствата за труе-

ње на одделни видови незапггитена дивеч („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11/50) 

— останува во сила одредбата од точка 4. 
в) Трговија 

1) Уредба за приватните угостителски дуќани 
(„Службен весник на НРМ" бр. 31/55) 

— останува во сила одредбата од чл. 8 ст. 3. 
г) Индустрија 

1) Уредба за оснивање инспекција за парните 
котлови („Службен весник на НРМ" бр. 31/55) 

— останува во сила одредбата од чл. 10 став 3. 
2) Уредба за оснивање рударско металуршката 

инспекција (!„Службен весник на НРМ" бр. 31/55 
и 16/56) 

— останува во сила одредбата од чл. 9 ст. 3. 
3) Уредба за домашна ракотворба („Службен 

весник на НРМ" бр. 35/55) 
— останува во сила одредбата од чл. 5. 

д) Сообраќај 
1) Уредба за јавен превоз во патниот сообраќај 

(„Службен весник на НРМ" бр. 39/53) 
— останува во сила одредбата од чл. 13 став 2. 
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2) Правилник за извршување Уредбата за ја-
вен превоз во патниот сообраќај („Службен весник 
на НРМ" бр. 13/54) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 8 став 
2, чл. 10, 14 став 2, чл. 22 и 23. 

В. Во областа на трудовите односи 
1) Уредба за работните односи и плаќање на 

домашниот помошни персонал О,,Службен весник 
на НРМ" бр. 34/52) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 13 и 14. 
2) Правилник за полагање испит за занаетчиски 

помошник („Службен весник на НРМ" бр. 24/53). 
— остануваат во сила одредбите од чл. 10, 11, 

12, 14, 17, став 1 и чл. 26. 
Се менува одредбата на чл. 17 став 2, така да 

гласи: 
„Кандидатот што го напуштил започнатиот ис-

пит без оправдани причини се смета дека се отка-
жал од испитот и не може да се јави на повторно 
полагање додека не изминат три месеца, ако го на-
пуштил теоретскиот дел или шест месеци ако го 
напуштил практичниот дел на испитот. За ова, по 
барање на кандидатот, комисијата ќе му издаде 
решение, против кое истиот може да подаде при-
говор до органот на управата надлежен за рабо-
тите на трудот во срок од 8 дена од денот на при-
мањето". 

3) Правилник за полагање испит за занает-
чиски помошник на лица кои се здобиле со стручна 
спрема по пат на приучување („Службен весник на 
НРМ" бр. 4/54) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 8, 9, став 
2, чл. 10, 12, 15 став 1 и чл. 24. 

Се менува одредбата од чл. 15 став 2 така да 
гласи: 

„Кандидатот што го напуштил започнатиот ис-
пит без оправдани причини се смета дека се отка-
жал од испитот и не може да се јави на повторно 
полагање додека не изминат три месеци, ако го 
напуштил теоретскиот дел или шест месеци ако го 
напуштил практичниот дел од испитот. За ова, по 
барање на кандидатот комисијата ќе му издаде ре-
шение против кое истиот може да подаде приговор 
до органот на управата надлежен за работите на 
трудот во срок од 8 дена од денот на примањето". 

4) Правилник за полагање испит за квалифи-
кувани и висококвалификувани работници кои се 
здобиле со стручна спрема по пат на приучување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 13/56) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 7 став 
1 и 3, чл. 8 став 2 и чл. 9 став 2. 

Се менува одредбата од чл. 7 став 2, така да 
гласи: 

„Барање во врска со ова може да направи и 
членот на Комисијата и кандидатот. По ова барање 
решава органот при кого е формирана испитна ко-
мисија". 

5) Упатство за условите за здобивање стручна 
спрема за полагаше стручен испит за квалифику-
вани и вмссхкоквалификуваработници возачи на 
моторни возила ^,Службен весник на НРМ" бр. 
35/56) 

— остануваат во сила одредбите од точка 8 ст. 
1 и 3, точ. 9 ст. 2, јг точ, 10 став и 1 и 2. 

Се менува одредбата од точка 8 став 2 така 
да гласи: 

„Барање во врска со ова може да направи и 
членот на комисијата и кандидатот. По оѓа барање 
решава органот при кого е формирана испитната 
комисија". 

Г. Во областа на школството, просветата и 
културата 

1) Правилник за учител ски дипломски испит 
(„Службен весник на НРМ" бр. 4/50) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 5 став 
1, член 9, 17 став 2 и член 30 став 1. 

2) Правилник за матурски испит („Службен 
весник на НРМ" бр. 7/50) 

— остануваат во сила одредбите од член 5 став 
1 и член 32. 

3) Правилник за приватните испити во училиш-
тата за општо образование („Службен весник на 
НРМ" бр. 16/54) 

Се менува одредбата на член 19 гака да гласи: 
„Против неправилностите во спроведувањето на 

испитите и во работата на испитните комисии е до-
пуштен приговор. Приговорот се поднесува до ди-
ректорот на гимназијата односно управителот на 
осмолетката во рок од три дена по соопштувањето 
на резултатите од испитот. 

Директорот е должен решение по приговор да 
донесе во рок од 48 саата по неговото поднесување 

Против оценките дадени на испитот не е до-
пуштен ни приговор ни жалба. 

4) Правилник за приватните испити во економ-
ските техникуми С,,Службен весник на НРМ" бр. 
6/56) 

Се менува одредбата од чл. 23 така да гласи. 
„Против неправилностите во спроведувањето 

на испитите и во работата на испитната комисија 
е допуштен приговор. Приговорот се поднесува до 
директорот на техникумот во рок од три дена по 
соопштувањето на резултатите од, испитот. 

Директорот е должен решение по приговор да 
донесе во рок од 48 саата по неговото поднесу-
вање. 

Против оценките дадени на испитот не е до-
пуштен ни приговор ни жалба". 

5) Правилник за дипломски испит во средни-
те стручни" школи („Службен весник на НРМ" бр. 
6/56) I I 

— остануваат во сила одредбите од чл. 28 
став 2 и 3. 

6) Правилник за полагање дипломски испит во 
учителско-домаќинската школа во Скопје („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 29/56) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 7 став 
2, член 11, 21 став 2 и член 35. 

7) Упатство за школувањето во општообразов-
ните и стручните училишта („Службен весник на 
НРМ" бр. 29/56) 

— останува во сила одредбата од точка 10 ст. 1. 

Д. Во областа на социјалната заштита 
1) Уредба за давање помош на материјално нео-

безбедени лица („Службен весник на НРМ" бр. 
23/53). 

— остануваат во сила одредбите од член 5 ст. 2. 
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2) Уредба за давање парична помош на жрт-
вите од фашистички терор и нивните фамилии 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/53) 

— остануваат во сила одредбите од член 8 став 
3 и член 13 став 1 и 3. 

3) Упатство за применување Уредбата за по-
мош на фамилиите чии хранители се наоѓаат на 
задолжителна служба во Југословенската народна 
армија („Службен весник на НРМ" бр. 15/54) 

— остануваат во сила одредбите од точка 14 
став 1 и 3. 

Е. Во областа на правосудните работи 
1) Уредба за дневниците и накнадите на су-

диите поротници („Службен весник на НРМ" бр. 
23/53 и 18/56). 

— останува во сила одредбата од член 61 
2) Правилник за полагање на судијскиот испит 

(„Службен весник на НРМ" бр. 25/56) 
— остануваат во сила одредбите на член 3 и 4. 

Ж. Во областа на комуналните работи 
Уредба за издавање дозволи за рушење на 

згради („Службен весник на НРМ" бр. 18/51) 
— остануваат во сила одредбите од член 2 став 3. 

3. Во областа на внатрешните работи 
1) Уредба за забрана снимањето и скицирање-

то на поедини објекти („Службен весник на НРМ" 
бр. 7/52). 

Во образложеше ата на решенијата донесени на 
основа на одредбите од чл. 3 став 2 и чл. 4 не морат 
да бидат изнесени разлозите на слободната оценка. 

2) Правилник за состав и водење на државни-
те матични книги („Службен весник на НРМ" бр. 
17/54) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 75, 77 
став 4, член 103, 104, став 1, член НО и 112. 

3) Наредба за превоз на лица со камиони 
(,,Службен весник на НРМ" бр. 10/53). 

— остануваат во сила одредбите од точка 5. 
4) Упатство за реконструкција (обнова) на уни-

штените матични книги на родените („Службен 
весник на НРМ" бр. ,23/47) 

— остануваат во сила одредбите од точка 14 
став 1 точка 21 став 1, 2 и 3. 

5) Напатствие за водење евиденција на држав-
јаните на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 
35/47). 

— остануваат во сила одредбите од точка 3 ст. 
2 и 3 и точка 24. 

Член 3 
Кога со закон или со пропис заснован на за-

кон е одредено решение да донесува еден орган во 
согласност Опотврда, одобрение) од друг орган, дру-
гиот орган во случај да ја одбие согласноста (пот-
врдата, одобрението), е должен тоа да го образ-
ложи. Органот надлежен за донесување на реше-
нието е должен во образложението да ги изнесе 
разложите за донесување на такво решение, а не 
само да се повика на актот со кој е одбиена со-
гласноста (потврдата, одобрението). 

Оваа одредба не се однесува на решенијата 
донесени на основа слободна оцена а во кои по 

постојните прописи не мораат да бидат изнесени 
разлозите од кои се раководел органот. 

Член 4 
Одредбите од прописите на бившата Влада на 

НРМ, Извршниот совет, републичките совети и ре-
публичките органи на управата за управната пос-
тапка споменати во член 1 од оваа Уредба во кои 
се предвидува приговор како правно средство, 
доколку не се усогласени со одредбите од член 2 
од оваа Уредба, се усогласуваат та,ка што правното 
средство против првостепеното решение по кое се 
донесува решение кое е конечно во управната пос-
тапка се наречува жалба. Доколку по такво правно 
средство се донесува решение кое не е конечно во 
управната постапка, правното средство го задржу-
ва називот приговор. 

Ако со прописите во претходниот став прав-
ното средство против првостепеното решение е на-
речено жалба а решението кое се по истото доне-
сува не е конечно во управната постапка таквото 
правно средство се наречува приговор. Приговор 
се наречува и правното средство против првосте-
пеното решение на една организациона единица до 
друга организациона единица на исти орган, како 
и правното средство до органот по чие овластување 
е донесено првостепеното решение без оглед дали 
решението кое се донесува по таков приговор е ко-
нечно или не е конечно. 

Член 5 
Покрај одредбите што се оставени во сила до-

колку не се изменети со член 2 од оваа Уредба ос-
тануваат во сила и: 

— одредбите од прописите на бившата Влада 
на НРМ, Извршниот совет, републичките совети и 
републичките органи на управата споменати во чл. 
1 од оваа Уредба со кое е утврдена надлежноста 
за водење на управната постапка во прв степен; 

— одредбите со кое е одредено да во една ра-
бота решаваат два или повеќе органа, да решение 
донесува еден орган со претходна согласност или во 
согласност со друг орган, или со потврда или одо-
брение на друг орган или да е еден орган должен 
пред донесувањето на решението да прибави мне-
ние на друг орган. 

Член 6 
Во прописите споменати во член 1 од оваа 

Уредба во кои актите донесени во управната пос-
тапка не се наречени решение, односно заклучок 
туку се со друг назив Одлука и слично) одредби-
те за тоа се усогласуваат така што тие акти се 
наречуваат решение или заклучок како што е 
предвидено' во член 201 односно член 219 од За-
конот за општата управна постапка. 

Другите називи на актите во управната пос-
тапка се задржуваат во колку при усогласувањето 
на поедините одредби од управната постапка се 
задржани со оваа Уредба или доколку се работи за 
работи во кои содржината на актот упатува на 
поинаков назив (дозвола за лов, дозвола за носење 
оружје) кој со посебни прописи му е даден на та-
ков акт. 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИЃМ 19 декември 1951 бр.; 36 - бгр. 646 

Член 7 
Одредбата за управната постапка од прописите 

на бившата Влада на НРМ, Извршниот совет, ре-
публичките совети и републичките органи на упра-
вата, кои биле во сила во време на објавувањето 
на Законот за општата управна постапка а кои со 
оваа Уредба не се оставени во сила или ^изменети 
односно ускладени, се укинуваат. 

Член 8 
Се овластува Секретаријатот за општа упра-

ва на Извршниот совет да издава потребни објас-
нувања и упатства за примена на оваа Уредба. 

Член 9 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

ИС број 225 
18 декември 1957 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с р Љупчо Арсов, с. р. 

192. 

На основа член 2, 7 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53) 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ОВО-
ШТАРСТВО ВО СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА СО 

САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
1. Во точка 5 од Решението за прогласу-

вање на Заводот за унапредување на овош-
тарството во Скопје за установа со самостојно 
финансирање донесено под ИС, бр. 327 од 18 
ноември 1954 год. („Службен весник на НРМ", 
бр. 37/54) по точка г) се додава нова точка д) 
која гласи: 

д) „Фонд за сопствено учество во станбена 
изградба". 

2. Ова решение влегува во сила од денот 
на донесувањето. 

ИС бр. 204 
25 ноември 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

193. 
На основа член 2, 7 и 10 од Основната 

уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53) 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ 
ИСПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Во точка 5 од Решението за прогласу-
вање на Земјоделскиот испитате лен институт 
во Скопје за установа со самостојно финан-
сирање, ИС бр. 324/54 („Службен весник на 
НРМ" бр. 37/54), по точка г) се додава нова 
точка д) која гласи: 

д) „Фонд за сопствено учество во станбена 
изградба". 

2. Ова решение влегува во сила од денот 
на донесувањето. 

ИС бр. 207 
25 ноември 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

194. 

На основа член 2, 7 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53) 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ЗЕМСКАТА ЕРГЕЛА „11 ОКТОМВРИ" ВО 

С. ГНЕОТИНО - БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 

1. Во точка 5 од Решението на Земската 
ергела „11 октомври" во с. Гнеотино — Би-
толска околија донесено под ИС, бр. 318 од 18 
ноември 1954 год. („Службен весник на 
НРМ", бр. 37/54), по точка г) се додава нова 
точка д) која гласи: 

д) „Фонд за сопствено учество во станбена 
из градба". 

2. Ова решение влегува во сила од денот 
на донесувањето. 

ИС бр. 202 
25 ноември 1957 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Ѓоргов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

195. 

На основа член 2, 7 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 г.), 
Извршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ПРОГЛАСУВАЊЕ РИБАРСКАТА СТАНИ^ 

ЦА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЊЕ НА 
РИБАРСТВОТО ВО СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА 

СО /САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
1. Во точка 5 од Решението заЈ прогласу-

вање Рибарската станица за научно-истражу-
вање на рибарството во Скопје за установа со 
самостојно финансирање, 'донесено под ИС 
бр. 323 од 18 ноември 1954 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 37/54), по точка г) се до-
дава нова точка д) која гласи: 

д) „Фонд за сопствено учество' во станбена 
изградба". 

2. Ова решение влегува во сила од денот 
на донесувањето. 

ИС бр. 205 
25 ноември 1957 година 

Скопје ' 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с р 

196. 

На основа член 2, 7 и 10 од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53) 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ПРЕМИНУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА 
ТУТУН ВО ПРИЛЕП НА ПОСЛУВАЊЕ 
КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ I 

1. Во точка 5 од Решението за преминува-
ње на Институтот за тутун во Прилеп на по-
одување како установа со самостојно финан-
сирање, донесено под ИС број 320 од 18 ноем-
ври 1954 година („Службен весник на НРМ", 
бр. 37/54), по точка г) се додава нова точка 
д) која, гласи: 

д) „Фонд за сопствено учестово во станбена 
изградба". 

2. Ова решение влегува во сила со денот 
на донесувањето. 

ИС бр. 208 
25 ноември 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с, р. Љупчо Арсов, с. р. 

197. 

На основа член 13 став 2 од Законот за 
органите на управата во Народна Република 

Македонија, Извршниот совет го донесе след-
ното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ПРО-
СВЕТА И КУЛТУРА НА НРМ 

1. Се разрешува од должноста претседа-
тел на Советот за просвета и култура на НРМ 

МАЛЕСКИ ВЛАДО, член на Извршниот 
совет на НРМ. 

2.) За нов претседател на Советот за про-
света и култура на НРМ се именува 

ЧАШУЛЕ КОЛЕ, писател. 
3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр, 193 
20 ноември 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов^ с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

198. ( 
На основа член 6 став 1 од Законот за 

управните школи, Извршниот совет го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА 
УПРАВНАТА ШКОЛА - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од должноста претседател 
на Советов на Управната школа во Скопје 

ГОРГОВ ВАСИЛ, секретар на Извршниот 
совет на НРМ 

2. За нов претседател на Советот на Управ-
ната школа во Скопје се именува 

МИЦАЈКОВ МИТО, Државен секретар за 
внатрешни раборци на НРМ. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 449/1 
20 ноември 1957 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

Огласен дел 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

Патен лист за странство бр. 3069 од 16-Х1-1957 
год., издаден од ОВР — Скопје на Таир Елмазов 
Кадриевски, е Д. Коњаре — Скопско. (1714) 

Патен лист бр. 3068 од 16-Х1-1957 год., издаден 
од СВР — Скопје на Радије Т. Кадриова, с. Д. Ко-
њаре - Скопско (1715) 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

,дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 433, на страна 1180 е запишано следното: 
Столаро-ковачката коларска задруга „Вардар", 
Ѓорче Петров, е ставена во редовна ликвидација 
согласно решението на НО на општината — Ѓорче 
Петров, бр. 9959 од 29-ХП-1956 год. 

Со решението на НО на општината — Ѓорче 
Петров, бр. 9950 од 29-ХП-1958 год. за членови на 
ликвидационата управа се назначени следните ли-
ца: Никола Тунџовски, претседател на ликвидацио-
ната управа, Панче Трпевски и Борис Трајковски, 
службеници на Општинскиот народен одбор, за 
членови. 

Задругата ќе ја потпишува претседателот Ни-
кола Тунџовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 171/57. " (333) 

Со решението на Народниот одбор на општи-
ната— Радовиш, бр. 16016 од 23-УШ-1957 год. Кон-
дураџиско сарачката задруга „Борис Кидрич", Ра-
довиш, е ставена во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители, односно долж-
ници на задругата да во срок од 30 дена постана г 
во смисла на чл. 17 став 2 од Уредбата за преста-
нок на работата, во противно книговодствената сос-
тојба ќе се смета за исправна, 

Од Ликвидационата комисија 01182) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Битолска околија, бр. 12576 од 24-УШ-1957 год. 
Касапското колбасичарско претпријатие „Морихо-
во", — Битола е ставено во ликвидација. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
претпријатието да ги уплатат своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во рок од 
30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно Ликвидационата комисија нема да приз-
нава никакви истражувања, а долговите ќе ги на-
платува преку Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1186) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Кавадарци бр. 11296. од 18-1Х-1957 
год. Кондураџиската задруга „Цано Поп Ристов" — 
Кавадарци, е ставена во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
задругата да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на горниот срок Ликвидационата 
комисија нема да признава никакви побарувања, 
а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1232) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината — Гевгелија, бр. 4974 од 16-Х-1957 год. 

Услужното земјоделско машинско претпријатие 
„Уземп" — Гевгелија е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во срок од 30 де-
на од објавувањето на огласот да ги уплатат своите 
долгови во полза на текуштата сметка бр. 879-Т-395 
кај Народната банка — Гевгелија на Ликвидациона-
та управа за ликвидација на „Уземп", а поверите -
лите да ги пријават своите^истражувања до Ликви-
дационата управа. По истекот на горниот срок нема 
да се признаваат никакви рекламации, и за исправ-
на ќе се смета книговодствената состојба на прет-
пријатието. Спрема должниците ќе се покрене за-
конско правна постапка. 

Од Ликвидационата комисија (Ј1369) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
Загубениот округли печат на Земјоделската 

задруга „Козара", с. Мирковце — Скопско, под на-
зив: „Земјоделска задруга „Козара", с. Мирковце 
— Скопско", се огласува за неважен. (1589) 
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Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" П (4972) - Скопје, 


