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160. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО 
ОД ЕРОЗИЈА И ПОРОИ 

На основа член, 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и о-рганмте на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за за-
штита на земјиштето' од ерозија и порои, што го 
усвои Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата !на Републичкиот собор 
одржана на 31 мај 1960 година и на седницата на 
Соборот на производителите одржана на 31 мај 
1960 година. 

У бр. 7 
31 мај 1960 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈИШТЕТО ОД ЕРОЗИЈА 

И ПОРОИ 

Член 1 
Заштита на земјиштата загрозени од ерозија и 

порои се врши според одредбите на овој закон за-
ради нивното оспособување за современо земјодел-
ско односно шумско производство, к а к о и за спре-
чување на штетата на стопанските и други објекти 
од ерозија и порои. 

Земјиште загрозено од ерозија, во смисла на 
овој закон, е земјиште на кое поради порои или 
друго површинско влијание на водата постои сми-
вање, браздење, нанесување, поткопување или од-
ронување, како и земјиште што е подложено на 
овие промени. 

Член 2 
Заштитата на земјиштето загрозено од ерозија 

и порои се обезбедува со спроведување заштитни 
мерки на ерозивното подрачје. 

Како ерозивно подрачје, во смисла на овој за-
кон, се смета коритото и земјиштето во сливот на 
еден или повеќе порои, како и земјиштето што трпи 
штета од порои, а во поглед на изградбата и одр-
жувањето на заштитните објекти претставува един-
ствена целина. 

Член 3 
Ерозивното подрачје го утврдува со одлука н а -

родниот одбор на општината со рамноправно уче-
ство на обата собора. 

Ако ерозивното подрачје се наоѓа на подрач-
јето на две или повеќе општини односно околии, 
одлуката од претходниот став ја донесува народ-
ниот одбор) на око ли јата со рамноправно учество! на 
обата собор а, односно Извршниот совет. 

Член 4 
За заштита на земјиштето од ерозија и порои 

можат да се определуваат градежно-технички, 
шумско- технички, а гротехнички , како и админи-
стративни мерки предвидени со закон. 

Мерките од претходниот став ги пропишуваат 
органите што го утврдуваат ерозивното подрачје. 

Член 5 
Објекти за заштита на земјиштето од ерозија 

и порои се градежни објекти и долгогодишни зем-
јоделски и шумски насади подигнати за таа цел 
(во натамошниот текст: заштитни објекти). 

Заштитните објекти се изградуваат односно по-
дигаат така што да претставуваат единствена з а -
штитна и економско-техничка целина на ерозив-
ното подрачје (во натамошниот текст: против еро-
зивни от систем). 

Под изградба односно подигнување на заштит-
ни објекти се подразбира изградување на нови и 
обновување на постојни градежни објекти односно 
подигнување на нови и обновување или измена! на 
постојни земјоделски и шумски насади. 

Член 6 
Цротиверозивниот систем се изградува., в р з ос-

нова на одобрена инвестициона програма и одобре-
ни главни, проекти за системот во целина или' за 
одделни заштитни објекти во него. 

Член 7 
Органот што го утврдува ерозивното подрачје, 

врз основа на одобрените проекти од претходниот 
член, определува кои работи во противерозивниот 
систем имаат карактер на основни, а кои работа 
служат за непосредна заштита на одделни зем-
јишта. 

Член 8 
Трошоците за изведување на основните работи 

во против ерозивни от систем ги обезбедува поли-
тичко-територи јал ната единица, чиј орган, го опре-
делил изведувањето на тие работи, а трошоците 
за изведување на работите што* служат за непо-
средна заштита на одделни земјишта ги сносат 
корисниците на земјиштата. 
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Член 9 
Инвеститор на противерозивен (систем може да 

биде политичко-територијална единица, водна за-
едница, земјоделска, стопанска и друга организа-
ција. I 

Член 10 
Финансирањето на изградбата на заштитните 

Објекти се врши со (заем од инвестиционите ф о н -
дови, од сопствени средства на инвеститорот и со 
учество на корисниците на земјиштето. 

Член И ! 
На основа одобрената инвестициона програма 

и одобрениот главен проект за изградба на против-
ерозивниот систем односно објект, органот на упра-
вата надлежен за работите на заштитата на зем-
јиштата од ерозија и порои на народниот одбор на 
општината ги утврдува обврските на секој одде-
лен корисник на земјиштето' во изведувањето на 
одделни работи што служат за непосредна заштита 
&а земјиштето сразмерно со користа од оваа за-
штита и го определува рокот за почнување и за-
вршување на работите. 

Член 12 
Ако корисникот на земјиштето во граѓанска 

сопственост не поднесе доказ дека работите од 
претходниот член ќе ги изврши во определениот 
рок односно не го започне нивното' изведување во 
определениот рок, или изјави дека не може да ги 
изврши, тие работи ќе ги изврши на негова сметка 
Органот што ја утврдил обврската. 

Член 13 
Заштитните објекти изградени со општествени 

средства на земјиште во граѓанска сопственост се 
•општествена сопственост. 

Заштитните објекти изградени делумично од 
општествени! средства на земјиштето од претход-
ниот став се општествена сопственост во делот кој 
е сразмерен на вложените општествени срдства. 

Член 14 
Со противеробиениот систем управува водна 

(заедница^ шумарска или земјоделска стопанска 
организација. 

Органот што го утврдил ерозивното подрачје 
одредува која организација од претходниот став 
ќе управува со противероаивниот систем. 

Органот од претходниот став може да основе 
посебна стопанска организација за управување со 
противерозивеиот систем изграден на тоа подрачје. 

Член 15 
Организацијата што управува со нротиверозив-

ниот систем е должна да изработи основен план за 
неговото искористување. 

Се ^овластува републичкиот орган: на управата 
надлежен за работите за заштита на земјиштето 
од ерозија и порои да донесе поблиски прописи за 
изработката на основните планови за искористу-
в а л е на противершивниот систем, како и за по-
стапката за нивното донесување. 

Член 16 
Организацијата што управува со противерозив-

ниот систем се грижи за одржување и рационално 
користење на системот. 

За вршење на работите од претходниот став 
организацијата што управува со системот е должна 
да формира стручна и техничка служба. 

Член 17 
Народниот одбор на општината односно око-

л н а т а , со рамноправно учество на обата собора 
може, во склад со основниот план за искористу-
вање на противерозивниот систем, да ја пропишува 
примената на одделни Заштитни мерки од член 4 
на овој закон, а особено примената на минимумот 
агротехнички односно шумско-технички мерки, 
привремената или трајната забрана на испаша, при 
вревената ијли трајната забрана, на преодување 
ливади и пасишта и други1 површини и нивното 
претворање во ниви со едногодишна култура, како 
и задолжителната пр е ориентација на одделни зем-
јишта од едногодишни на повеќегодишни земјодел- . 
ски или шумски култури. 

Народниот одбор на општината, со рамноправно 
учество на обата собора, може да определи при-
менување на одделни мерки од претходниот став 
и на земјиште во ерозивно подрачје на кое не е 
изграден: против ©розиве н систем. 

При пропишувањето на агротехнички односно 
шумско-технички мерки според став 1 од овој член 
ќе се применуваат одредбите од член 4—8 од За-
конот за искористување на земјоделското земјиште. 

Член 18 
Ако корисникот на земјиштето во граѓанска 

сопственост не ги применува мерките пропишани 
во смисла на претходниот член, земјиштето ќ е се 
стави под присилна управа согласно одредбите од 
глава II оддел 2 од Законот за искористување на 
земјоделското земјиште. 

Член 19 
Сите корисници на земјиштето од подрачјето 

на противерозивниот систем имаат' Управо и долж-
ност да се користат со тој систем. 

Член 20 
Корисниците на земјиштето' плаќаат надоме-

сток за искористувањето' на противерозивниот си-
стем. 

Надоместокот од претходниот став се одредува 
по единица површина,, во зависност од користа што 
ја дава противерозивниот систем и уделот (на ко-
рисникот во изградбата на системот. 

Член 21 
Висината на надоместокот што го плаќаат од-

делни корисници на цротиверозивниот систем ја 
одредува организацијата што управува со против-
ерозивниот систем, во рамките што ќе ги утврди 
народниот одбор на општината со рамноправно 
учество^ на обата < собора. 

Обликот и начинот на утврдувањето висината 
на надоместокот, како и начинот за неговото пла-
ќање го одредува народниот одбор' на општината 
со рамноправно учество на обата сабора. 

Поблиски прописи за надоместокот од претход-
ниот став донесува републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите за заштита на земји-
штето од ерозија и порои. 
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Член 22 
Корисниците на земјиштата се должни да обез-

бедат одржување на заштитните објекти што ги 
подигнале од сопствени средства. 

Ако корисникот од претходниот став не ги из-
врши потребните работи за одржуваше на заштит-
ните објекти, тие работи на негова сметка ке ги 
изврши организацијата што управува со против-
ерозивниот систем. 

Член 23 
Корисниците на земјиштето се должни да го 

отстапат без надоместок материјалот што е нанесен 
од пороите на нивните земјишта ако е потребен 
за изградба на заштитни објекти. 

Член 24 
Надзор над спроведувањето и применувањето 

на прописите и мерките од областа на заштитата 
на земјиштата загрозени од ерозија и порои вршат 
органите на шумарската односно водостопанската 
инспекциска служба, во рамките на овластува-
њата утврдени со прописите за нивното образу-
вање. ; 

Член 25 
Со парична казна од 20.00*0 до 300.000 динари 

ќе се казни за прекршок стопанска или друга ор-
ганизација која: 

1) не ги применува пропишаните заштитни 
мерки од член 17 на овој закон; 

2) не го врши одржувањето на заштитните 
објекти што ги подигнала со свои средства; 

3) го спречува користењето на материјалот од 
член 23 на овој закон. 

За деј анкето од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 20.000 динари и одговорното 
лице во стопанската или друга организација. 

За} прекршок од точка 3 ќе се казни физичко 
лице со парична казна до 20.000 динари. 

Член 26 
Административно-казнената постапка по пре-

кршоците од; член 25 од овој закон се води според 
одредбите на Основниот закон за прекршоците. 

Член 27 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат и 

на противерозивните системи и објекти изградени 
до влегувањето во сила на овој закон. 

Член 28 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

станува да важи Законот за заштита на стрмните 
земјишта од ерозија и за уредување на пороите 
(„Службен весник на НРМ" бр. 11/57) и прописите 
донесени врз основа на него, освен Упатството за 
елементите што ги содржат проектите за уредување 
на порои („Службен весник на НРМ" бр. 32/57) и 
решенијата на Извршниот совет за определување 
одделни реони за подрачја на кои стрмните земји-
шта се загрозени од ерозија. 

Решенијата од претходниот став, органите од 
член 3 *на овој закон ќе ги сообразат« со неговите 
одредби во рок од една година од денот на него-
вото влегување во сила. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

161. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСКО-

РИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија се прогласува Законот за иско-
ристување на пасиштата, што го усвои Народното* 
собрание на Народна Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 
31 мај 1960 година и на седницата на Соборот на 
производителите одржана на 31 мај 1960 година. 

У бр. 9 
31 мај 1960 година 

Скопје » 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Кол и т е вс ки, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА 

Член 1 
Пасиштата и утрините (во натамошниот текст: 

пасишта) во општествена и граѓанска сопственост 
се користат според одредбите на овој закон и За-
конот за искористување на земјоделско земјиште 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 43/59). 

Пасиште во смисла на овој закон е земјоделско 
земјиште чие искористување најрационално се 
врши со напасување од добиток. 

Член 2 
Пасиштата во општествена сопственост ги ко-

ристат стопански организации, како и земјоделски 
установи. 

Член 3 
Пасиштата во општествена сопственост им ги 

доделува на трајно користење на организациите к 
установите од претходниот член по нивно барање, 
народниот одбор на општината со рамноправно уче-
ство на обата собора. 

Доделените пасишта организациите и устано-
вите од претходниот став ги користат со сите права 
предвидени во член 33 од Законот за селскосто-
панскиот земјишен фонд на општонародинот имот 
и за доделување земја на селско-стопанскгите орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/53). 

Член 4 
Индивидуалните земјоделци пасиштата во осп̂  

штествена сопственост можат да ги користат само 
преку стопанските организации на кои пасиштето 
им е доделено на трајно користење. 

Односите помеѓу индивидуалните земјоделци ћ 
стопанските организации се уредуваат со договор. 

Член 5 , 
За користење на пасиштата во општествена 

сопственост индивидуалните земјоделци плаќаат 
надоместок. 

Височината на надоместокот од претходниот 
став се утврдува со договорот од член 4 <угав 2 на 
овој закон. 
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Се овластува републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на земјоделството да го утвр-
дува минималниот износ на надоместокот од прет-
ходниот став. { 

Минималниот износ на надоместокот се вне-
сува во општинскиот инвестиционен фонд. , 

Член 6 
Корисниците на пасиштата во општествена соп-

ственост се (должни пасиштата да ги користат спо-
ред ос носниот план за користење на пасиштата, 
што го изработуваат самостојно. 

Основниот план за искористување на пасиштата 
го донесува работничкиот совет на земјоделското 
стопанство', задружниот совет на земјоделската за-
друга, односно' собранието на задругата ако нема 
задружен совет, како' и управниот одбор на селско-
стопанската установа. 

Член 7 
Основниот план за користење на пасиштето во 

општествена сопственост корисникот е должен да 
го донесе во рок од една година од денот на прие-
мот на пасиштето на трајно користење. 

Поблиски прописи за изработката на основните 
планови за користење на пасиштата и за постап-
ката за нивното донесување донесува републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на зем-
јоделството. 

Член 8 
Народниот одбор на општината, со рамноправно 

учество на обата собора, може да пропише за сите 
пасишта од своето подрачје или за одделни паси-
шта примена на определени минимум агротехнич-
ки мерки или одделни агротехнички мерки. 

Мерките од претходниот став народниот одбор 
може да ги пропише ако предварително се обезбе-
дени услови за примена тие мерки. 

Член 0 
Определен минимум агротехнички мерки или 

одделни агротехнички односи агромелиоративни 
мерки, народниот одбор на општината односно око-
л н а т а може да пропише откако предрарително 
прибавил мислење од комисијата на стручњаци 
согласнр член 6 и 7 од Законот за искористување 
на земјоделското земјиште („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 43/59) за потребата и можноста и еко-
номичноста за примената на таквите мерки. 

Член 10 
Корисниците на пасиштата во граѓанска соп-

ственост се должни пасиштата да ти користат на 
начин што најмногу им одговара на природните, 
економските и техничките услови на подрачјето. 

Кога во поглед на пасиштата од претходниот 
став надлежниот орган има пропишано агротехни-
чки или агромелиоративни мерки, а се обезбедени 
условите потребни за спроведување на тие мерки, 
корисникот на пасиштето е должен да ги примени 
тие мерки. 

Член 11 
Ако корисникот на пасиштето во 'граѓанска 

сопственост не ги применува пропишаните мерки 
според член 8 од овој закон пасиштето може да 
се стави под принудна управа за време од 1 до 3 
години. 

Член 12 
Надѕ^р над спроведувањето' и примената на 

прописите и мерките од; областа на пасиштата вр-
шат лица овластени од народните одбори односно 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на земјоделството. 

Член 13 
Со парична казна од 50.000 до 2.000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанската ор-
ганизација или земјоделската установа која: 

1. пасиштето не го користи според основниот 
план за користење на пасиштето'; 

2. не спроведува определен минимум агротех-
нички мерки или одделни агротехнички мерки од-
носно агромелиоративни мерки. 

За дејанието од претходниот1 став ќе се казни 
со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и од-
говорното лице во стопанската организација или 
земјоделската установа. 

Член 14 
Со парична казна од 20.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок стопанска организација 
или земјоделска установа која во определениот рок 
не донесе основен план за користење на пасиштето. 

За дејанието од претходниот став ќе се казни 
за прекршок со парична казна од 3'.000 до 10.000 
динари и одговорното лице во стопанската органи-
зација или земјоделската установа. 

Член} 15 
Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок индивидуалниот- земјоделец 
кој го користи пасиштето во општествена сопстве-
ност спротивно на член 4 од; овој закон. 

Член 16 
За постапката по стопанските престапи од чле-

нот 13 на овој закон се надлежни окружните сто-
пански судови. 1 

Админиетративно-казнената постапка по пре-
кршоците од член 14 и 15 од овој закон се води 
според одредбите на Основниот закон за прекршо-
ците. 

Член 17 
Народните одбори и постојните корисници на 

пасиштата во општествена сопственост се должни 
користењето на пасиштата да го сообразат со> Од-
редбите на овој закон до 1 ноември 1961 година. 

По истекот на рокот од претходниот став пре-
стануваат да важат договорите за закуп склучен 
според одредбите на Законот за пасиштата и утри-
ните од општонароден имот и прописите донесени 
врз основа на него, доколку не бидат спогодбено 
раскинати пред тој рок. 

^ п о т р о ш е н и т е средства на фондовите за одр-
жување и унапредување на пасиштата и утрините 
образовани според одредбите на Законот за паси-
штата и утрините од општонароден имот корисни-
ците на пасиштата ќе го внесат во паричниот дел 
на своите фондови за основни средства, а народни-
те одбори на општините — во општинскиот инве-
стиционен фонд. 

Член} 18 
Со влегувањето во- сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за пасиштата и утрините од 
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општонароден имот („Службен весник на НРМ" 
бр. 19/55) и сите прописи донесени вр"з основа на 
него1, освен Упатството за разграничување, кате-
горизација, класификација и инвентаризација на 
пасиштата и утрините од општонароден , имот 
(„Службен весник на НРМ" бр. 5/56) кое останува 
во сила до' крајот на 1960 година. 

Член! 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

162. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 

На основа член 71 точка И од, Уставниот закон 
за основите на општественото1 и политичкото устрој-
ство {и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за искористу-
вање на земјоделското земјиште, што го усвои На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 31 мај 1960 година и на седницата на Собирот 
на производителите одржана на 31 мај 1960 година. 

У бр о ј 10 
31 мај 1960 година 

Скопје 

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

З А К О Н 
ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО 

ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Искористување на земјоделското земјиште се 

врши според одредбите на Законот за искористу-
вање на земјоделското земјиште („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 43/59) и одредбите на овој закон. 

Член 2 
Арондација на зем јод ел окото земјиште може 

да се врши само ако површините на земјиштето 
што го користат земјоделски организации изнесува 
повеќе од 30% од вкупната површина на земјодел-
ското земјиште во 'потесот односно повеќе од 10% 
во потресот во подрачјето на хидромелиоративниот 
систем. 

Границите на потесот ги одредува народниот 
одбор на општината со рамноправно учество на 
обата собори по барање на заинтересираната земјо-
делска организација. 

Член 3 
Земјоделските организации се должни да го 

донесат основниот план за искористување на земјо-
делското земјиште во рок од 6 месеци од денот на 
основањето односно конституирањето. 

Постојните земјоделски организации се должни 
да го донесат планот од претходниот став односно 
постојниот план да го сообразат со одредбите на 

Законот за искористување на земјоделското земји-
ште и прописите што ќе бидат донесени, врз основа 
на тој закон, најдоцна до 1 август 1961 година. 

Член 4 
Организациите кои управуваат со хидромелио-

ративните системи се должни да донесат основен 
план за искористување на хидромелиоративниот 
систем во рок од, 6 месеци1 од денот на приемот на 
хидромелиоративни^ систем на управување од-
носно од денот кога е завршена изградбата на хи-
дромелиоративниот систем. 

Постојните организации од претходниот став се 
должни да го донесат планот за искористување на 
хидромелисративниот систем односно постојните 
планови да ги сообразат со одредбите на Законот 
за искористување на земјоделското земјиште и про-
писите што ќе бидат донесени, врз основа на тој 
закон, најдоцна до1 1 август 1961 година. 

Член 5 
Се овластува републичкиот орган на управата 

надлежен за работите на земјоделството да донесе 
поблиски прописи за економско-техничката доку-
ментација, за изработката на основните планови.за 
искористување на земјоделското земјиште и за по-
стапката на нивното' донесување, за изработката 
па основните планови за искористување на земји-
штата на подрачјето на хидромелиоративниот систем 
и за постапката на нивното донесување за квали-
тетот на овошен и лозов; саден материјал, за сорти 
лози чие ширење не се позволува, како и за зоотех-
ничките мерки. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето' во „Службен весник на НР 
Македонија". 

163. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ОДДЕЛ-

НИ ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за пре-
станок на важноста на одделни закони од областа 
на земјоделството, што го усвои Народното собра-
ние јна Народна Република Македонија на седни-
цата' на Републичкиот собор одржана на 31 мај 1960 
година и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 31 мај 1960 година. 

У број 8 
31 мај 1960 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет1, 
Лазар Колишевски, е. р, ЈБупчо Арсов, е. р, 
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З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ОДДЕЛНИ 
ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Член 1 
Со влегувањето во сила во овој закон, преста-

нуваат да важат Законот за унапредување на сто-
чарството („Сл. весник на НРМ" бр. 35/54), Законот 
за унапредување на овоштарство' („.Сл. весник на 
НРМ бр. 35/54 и 33/57), Законот за унапредување 
на лозарството („Сл. весник на НРМ" бр. 35/54) и 
Законот за сузбивање и уништување на плевелите 
(„Сл. весник на ПРМ" бр. 40/55), како' и прописите 
донесени врз основа на нив. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила 30 дена од (денот 

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

164. 
Народното собрание на Народна Република 

Македонија на Петнаесеттата седница на Репу-
бличкиот собор одржана на 31 мај 1960: година и) на 
Шеснаесеттата седница на Соборот на производи-
телите одржана на 31 мај 1960 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОСНОВ-
НОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА 1960 ГОД. 

I. Од катастарскиот приход; и други споредни 
стопански дејности во земјоделството што подле-
жат на данок, придонесот за здравствено осигуру-
вање ќе се пресметува за сите домаќинства што се 
обложени со данок од земјоделство по општа нор-
ма о^ 5%. 

II. Паушалниот придонес по глава на корисник 
на основното здравствено осигурување, што ќе го 
плаќа земјоделскиот производител се утврдува на 
200 динари. 

III. Паушалниот придонес по глава на корис-
ник на основното здравствено осигурување што ќе 
го плаќа земјоделскиот производител кој не е 
обложен со данок од катастарскиот приход се утвр-
дува на 700 динари. 

IV. Паушалниот придонес по глава на осигу-
реник на основното здравствено осигурување, што 
ќе го плаќа народниот одбор од својот буџет се 
утврдува на 650 динари. 

V. По оваа одлука придонесите за 1960 година 
ќе се наплатат во 50% од износите. 

VI. Оваа одлука ќе стапи во аила со денот на 
објавувањето во („Службен весник на НРМ"), а ќе 
се применува од 1 јули 1960 година. 

Број 0102-79 
31 мај 1960 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Кол итевски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на Потпретседател 

производителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелиевски, е. р. Мамуран Тахир, е. р. 

165. 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија на Седумнаесеттата заедничка седница на 
Републичкиот собор и Соборот на производителите 
одржана на 30 мај 1960 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ 
ВО ВРХОВНИОТ СУД НА НРМ, ВИШИОТ 
СТОПАНСКИ СУД НА НРМ, ОКРУЖ-
НИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ СТОПАНСКИ 

СУДОВИ ВО НРМ 

I 
Бројот на судиите во Врховниот суд на Народ-

на Република Македонија, вклучително со прет-
седателот, се утврдува на 17. 

II 
Бројот на судиите во Вишиот стопански суд на 

Народна Републичка Македонија, вклучително со 
претседателот, се утврдува на 7. 

III 
Бројот на судиите во окружните судови на На-

родна Република Македонија, вклучително со прет 
седателите на судовите, се утврдува и тоа: 

1. во Окружниот суд во Скопје 12 
2. во Окружниот суд во Битола 9 
3. во Окружниот суд во Штип; 8 
4. во Окружниот суд, во Тетово 6 
5. во Окружниот суд во Охрид 7 
6. во Окружниот суд во Титов Велес 6 
7. во Окружниот суд во Куманово 6 

IV 
Бројот на судиите во окружните,стопански су-

дови, на Народна Република Македонија, вклучи-
телно со претседателите на судовите, се утврдува 
и тоа: 

1. во Окружниот стопански суд во Скопје 9 
2. во Окружниот стопански суд во Битола 4 
3. во Окружниот стопански суд во Штип 3 

V 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да важи: 
1. Одлуката за бројот на судиите и повреме-

ните судии иво окружните стопански судови бр. 819 
од 18. X. 19541 г., и тоа само во делот за бројот на 
судиите во Вишиот стопански суд, на НРМ; 

2. Одлуката за утврдување бројот на судиите1 

1ВО окружните стопански судови во НРМ бр. 1427 
од 13. XII. 1955 година; и 

3. Одлуката за утврдување бројот на судиите 
во окружните судови во НРМ, бр. 1429 од 13. XII. 
1955 година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на НРМ". 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА' РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 0102-77 

30 мај 1960 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 
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166. 
На основа член 3 од Уредбата за изменување на 

Уредбата за положај ните плати на службениците 
на просветните установи („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 13/60), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА 

НАСТАВНИЦИТЕ И ФАКУЛТЕТСКИТЕ И 
УНИВЕРЗИТЕТСКИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Досегашните износи на положајните плати иа 

асистентите, лекторите, доцентите, вонредните про-
фесори и редовните професори на Универзитетот во 
Скопје се зголемуваат до износите предвидени во 
чл. 1 од Уредбата за изменување на Уредбата за 
положај ните плати на службениците на просветните 
установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 1о/60. 

Положај ните плати по ова уредба ќе се испла-
туваат од 1 јули 1960 година. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Бр. 09-956/1 
12 април 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е ј р. 

167. џ 
На основа член 64 став. 4 од Законот за шумите 

(„Службен весник на НРМ" бр. 11/57), Извршниот1 

совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРО-
ГЛАСУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ 
ВО СЛИВОТ НА РЕКАТА ОЧА ЗА ШУМ-

СКИ РЕЗЕРВАТ 

I 
Во решението за прогласување на шумските 

предели во сливот на реката Оча за шумски: резер-
ват („Службен весник: на НРМ" број 12/58), ставот 2 
од' точка I се менува и гласи: 

„Исток: Од манастирот Св. Андреја границата 
ода) во правец на Исток по самиот гребен до1 билото 
над »селото Св. Петка, од тука свртува во правец 
на југозапад на кота 785, потоа минува, низ котите 
лочи (карта), 1104 (Рбљак), го пресечува) патот1 Нова 
Брвеница Рудина на 2,5 ком. источно од тригоно-
метарот 1189 (Црвен камен), од каде ода во правец 
на југ и го сече стариот нат нова Брвеница кула 
над последните колиби во месноста Дервен Дол. Од 
тука границата оди по стариот пат за кула до пр-
виот дол; источно^ од кула, од каде границата оди 
по билото минува низ месноста Копље и излегува 
на кота 1743, од тука минува низ кота 1656,, од( каде 
се спушта, во правец на Патишка река која ја пре-
сечува над селото Патишка река ка ј што патот 

од Боро Поље се спушта во долината на Патишка 
река. Од тука оди во правец на југоисток на кота 
2004 (Брег;). Потоа границата свртува во правец на 
југ и минува низ тригокометарот 2353 (убава), три-
гонометарот 2473 (Караџица, од каде се спушта на 
поред от изнад кота 1323 (Глибец) на Боро Поље. 

Југ: Од местото каде што« границата на Боро 
Поље се доближува до норедот истата ода во пра-
вец на северозапад по самиот1 поред до местото каде 
што селскиот1 коњени пат излегува од шумата во 
пасиштето Боро! Поље, од; тука границата оди во 
правец на југозапад по патот1, минува низ котата 
1410 и! излегува на сенокос, од каде свртува во пра-
вец на северозапад и излегува на највисокиот врр 
југоисточно од селото Тажево. 

Запад;: Од највисокиот врв; југо-источно од се-
лото Тажево, а северно од кота 1294 (Дробови!), гра-
ницата оди во правец на северо-запад по билото 
што се наоѓа од; десната страна над селото Тажево 
и Брезница, преку кота 1223, преку тригонометар-
ската точка 1125 на месноста Поча од кота 1052, 
од кота 1052 оди по билото над месноста Добри Дол 
во правец на север и1 се 'Спушта на реката Треска 
на местото каде1 реката Оча се влива, во неа, оттука 
границата оди по течението на реката Треска, се до 
кота 377 на месноста Гургурска Лака. 

Север: Од тригонометарот 1401 Кретац Тепе 
границата оди1 во правец на сев^ро-исток по самото 
било на Осој, минува преку котите 1372, 1293, 1354, 
тригонометарот 1368, од кота 1263 границата се епу-
шта сцрема реката Треска к а ј манастирот Св. Ан-
дреја од таму оди на исток и преку манастирот 
Св. Никола в л е г у в а ј ќ и на под врвот Веља Глава 
од каде оди на југо-запад по самото* било на 
кота 785". 

II 
Оваа решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 09-1434/1 
10 јуни 1960 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

168. 
На основа член 25» од Законот за урбанистичко-

то планирање („Службен весник на НРМ" бр. 31/58), 
Советот за социјална политика и комунални пра-
шања на НРМ донесува 1 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖАЈОТ НА УРБАНИСТИЧКАТА 
СТУДИЈА, ОСНОВНИОТ УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН И ПЛАНОВИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Урбанистичкиот план на населено место од-
носно одделно пс,фачЈ9 (јео натамошниот текст: 
населено место) се изработува во три фази и тоа: 

— урбанистичка студија, 
— основен урбанистички план, и 
— планови за реализација 
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2. За помали населени места урбанистичкиот 
план се изработува во две фази односно се состои 
само од урбанистичка студија и планова! за реа-
лизација. 

СО ДРЖА Ј НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ 
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ СЕ ИЗРАБОТУ-

ВААТ ВО ТРИ ФАЗИ 

Урбанистичка студија 

3. Урбанистичката студија како прва фаза на 
урбанистичкиот план содржи: 

— анализа на досегашниот развој на населе-
ното место и регионалното (гравитационој) под-
рачје; 

— оценка на можностите за развојот на насе-
леното место; 

— просторна концепција на населеното место. 
4. Анализата на досегашниот развој на насе-

леното место и регионалното (гравитационо^) под-
рачје опфаќа: 

а) Природни карактеристики 
— географско-топографски карактеристики (ге-

ографска положба, положба на населеното место во 
однос на регионот, рељеф, како и други услови што 
влијаеле врз развојот' на населеното место). Гјра-
фички приказ во размер 1:25.000 — 1:50.000; 

— геолошка структура на земјиштето (носи-
вост на теренот, лизгање, слегнување наноси, врста 
на земјиштето, рудни богатства и др.). Графички 
приказ во размер 1:10.000 — 1:50.000; 

— педолошки состав на земјиштето (вид, карак-
тер и др.). Графички приказ во размер 1:10.000 — 
1:50.000; 

— хидрографски карактеристики (подземни во-
ди, (катастрофални води, извори, реки, користење 
на водните токови, плавни терени, вода за пиење 
и др.). Графички приказ во размер 1:10.000 — 
1:50.000; 

— климатски карактеристики (температура, вр-
нежи, ветрови и др.). Табеларни прегледи за сред-
номесечните и годишните температури, врнежите, 
учестеноста, јачината, правецот на ветровите, ин-
солацијата — осончувањето и др.; 

— вегетација (вегетација во областа на земјо-
делието и шумарството во градската и приградска 
зона). 

б) Историско-урбанистички развој 
— историски развој на населеното место; 
—• причините кои влијаеле врз развојот и стаг-

нацијата на населеното место' и неговата структу-
ра. Графички приказ за зголемувањето' на насе-
леното место во минатото во размер 1:5.000 — 
1:25.000. 

в ј Население 
— број на жители по пописни години; 
— природен и маханички прираст на населе-

нието; 
— структура по пол и старост; 
— структура по гранки на дејност; 
— национален состав. 
г) Становање 
.— положба на станбениот фонд (обем, опреме-

ност и хигиенски услови); 
— станбен стандард; 

— густина на становањем по блокови со гра-
фички цриказ. 

д) Стопански развој 
— индустриски објекти и нивната положба, 

производство1, капацитет, запослени работници, гра-
витација на работната рака од регионот во инду-
стријата, удел на населението кое живее од инду-
стријата, индустрија по видови на производство., 
бруто продукт и пласман на производството; 

— рудни наоѓалишта и резерви, запослени ра-
ботници, гравитација на работната рака од регио-
нот во рударството, удел на населението на кое му 
е главен приход рударството, бруто продукт и 
пласман; / 

— земјоделски површини, работна рака и ви-
шок на истата во земјоделието, бруто продукт и 
пласман на производите; 

— трговски објекти, застапеност на трговската 
мрежа, снабдувањето, пазариштата, транспортни 
^редства и пласман; Ј 

— градежништво, градежен капацитет, граде-
жен материјал, запослени работници и бруто про-
дукт; 

— положба на угостителската и туристичката 
мрежа, капацитет на објектите и приходи од уго-
стителството и туризмот; 

— положба на занаетчиството, капацитет на 
објектите, суровини и пласман на производството. 

ѓ) Сообраќај и комуникации 
— поврзаност на населеното место со желез-

нички сообраќај, значењето на сообраќајот во раз-
војот на истото, железнички јазли, разместување 
и положба на железничките објекти со графички 
приказ; 

— патен сообраќај, значењето на патниот соо-
браќај за развојот на населеното место«, разместу-
вање и положба на патните објекти и интензитет 
на патниот сообраќај со графички приказ;* 

— положба на градската сообраќајна мрежа со 
графички и текстуален приказ. Вид на материјалот 
(коцка, асфалт, калдрма и Др.), интензитет, кла-
сификација на сообраќајната мрежа по функции; 

— воден сообраќај (езерски, речен, каналски). 
Поврзаност, траси, разместување и положба на об-
јектите со* графички приказ; 

— воздушен сообраќај (положба и поврзаност 
на аеродромите со графички приказ^; 

— поврзаност на местото со ПТТ линии, дале-
ководи со графички приказ. 

е) Јавни и општествени функции 
— значење и важност на населеното место; 
— админиетративно-управна мрежа и објекти, 

капацитет и состојба на истите. 
ж) Урбанистичко-архитектонска положба 
— текстуален и графички прикази за намената 

на површините и функционалната распределба на 
објектите; 

— графички приказ на градежниот фонд по 
вид, материјал и намена; 

— графички приказ за категоризацијата на 
објектите (објекти во добра положба, објекти за 
-адаптација, дотраени објекти — за рушење1); 

— графички приказ за историските споменици 
и околниот амбиент, 
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з) Комунални објекти и инсталации 
— текстуални и графички прикази на кому-

налните објекти и инсталации (водовод, канализа-
ција, електрична мрежа, зеленило, јавни капали-
шта, гробишта, комунални сервиси и др.), капаци-
тет, состојба и врста на материјалот. 

и) Заклучок од извршената анализа за досе-
гашниот развој на населеното место и! регионал-
ното (гравитационо) подрачје. 

5. Оценката на можностите за развојот на на-
селеното место опфаќа: 

а) Население 
— услови, можности; и смерници за перспектив-

ниот развој на населението и пресметување на не-
говото зголемување и промена на структурата. ' 

б) Становање 
•— услови, можности и смерници за обезбеду-

вањето на станбениот простор за постојното насе-
ление и предвидениот пораст на населението, гу-
стина и спратност на станбената, изградба, рекон-
струкција на станбените блокови. 

в!) Стопански развој 
— услови, можности и смерници за перспек-

тивниот развој на стопанството (индустрија, рудар-
ство, земјоделие, шумарство, трговија, угостител-
ство, туризам, занаетчиство и др.) и намена на не-
говите објекти. 

г) Сообраќај и комуникации 
— услови, можности и смерници за развојот на 

железничкиот, патниот, воздушниот, водниот и ПТТ 
сообраќај; 

д) Комунални објекти и инсталации 
— смерници за развојот на комуналните инста-

лации и објекти (водовод, канализација, електри-
ка, зеленило, јавни капалишта, комунални серви-
си и др.). 

ѓ) Јавни и општествени функции 
— смерници за развојот на административно 

управни, социјални, просветни, здравствени функ-
ции, спорт и рекреација. 

е) Урбанистичко-архитектонски развој 
— смерници во врска со намената на повр-

шините; 
— смерници во врска со градежниот фонд, за-

пазување на постојните објекти со извесна мате-
ријална и наменска вредност, адаптација на објек-
тите и рушење на дотраените; 

— смерници во врска со запазување на исто-
риските споменици, комплекси и објекти со спе-
цијална намена. 

6. Просторната концепција на населеното место* 
опфаќа: 

а) Функционална поделба на зоните 
— концепција за функционалната поделба 

на зоните: станбена, друштвено-админиетративна, 
здравствена, просветна, индустриска, комунално ус-
лужна и зона за спорт и рекреација во размер 
1:5.000 — 1:2.500. 

б) Сообраќајна мрежа 
— концепција за железничката и патна мрежа 

во гравитационо^ подрачје во размер 1:10.000 — 
1:50.000; 

— концепција за водниот и воздушниот сообра-
ќ а ј со графички приказ; 

— концепција ^а главните градски магистрали 
во размер 1:1<Ш)0 — 1:2.500 со текстуално обра-
зложение. 

в) Комунални инсталации и комунални објекти 
— концепција за начинот на снабдувањето со 

вода во однос на главната траса на водоводната 
мрежа, положбата на изворите во размер 1:10.009 
— 1:2.500 со текстуално образложение на концеп-
цијата и квалитетот и количината на водата; 

— концепција за начинот на одводнувањето 
(канализацијата) во однос на грубата претсметка на 
количината на атмосферските талози и отпадните 
води, системот на одводнувањето, положба на глав-
ниот колектор, место на изливот и начин на про-
чистувањето во размер 1:10.000 — 1:2.500 со тек-
стуално образложение; 

—> концепција за ел в е р и ф и к а ц и ј а т а во размер 
1:10.000 — 1:2.500. Текстуални приказ за потребните 
количини на електрична енергија, извори на енер-
гија, траси на предвидени далеководи и положба 
на трафостаниците. 

г) Етапи на изградбата 
— етапи на територијално ширење, изведување 

на инсталации и друга Изградба, заокружена како 
целина, која ќе с& реализира во одреден времен-
ски период во размер 1:10.000 — 1:2.500. 

д) Груби финансиски показатели 
— груби финансиски показатели за чинењето 

на реализацијата на урбанистичкиот план. 
г) Образложение 
— образложение за урбанистичката студија. 
Изготвувањето на концепциите под буквите1, а, 

б и д) да се врши по пат на варијантни! решенија, 

Осневен урбанистички план 

7. Основниот урбанистички план, како втора 
фаза на урбанистичкиот план, ги содржи следните 
елементи: ; 

— намена на површините, г 

— основно' решение на сообраќајниците, 
— основно решение за системот на градбата, 
— систематизација на зелените површини, 
— основно решение на нивелацијата, 
— одредби за примена на основниот урбани-

стички план, 
— техничко економско образложение. 
8. Намената на површините опфаќа: 
— основно решение на површините по намена 

и тоа: становање, администрација и управа, култу-
ра , школство, здравје,', индустрија, трговија, за-
наетчиство, комунални сервис, спорт, рекреација, 
туризам и угостителство и др. во размер 1:2.500 —-
1:1.000.) 

9. Основното решение на сообраќајниците оп-
фаќа : * 

— основно решение на вонградскиот и градски 
сообраќај во размер 1 : 2.500 — 1 : 1.000 и попречни 
профили на улиците во размер 1:200. Текстуално 
образложение за решението и интензитетот на 
сообраќајот; 

— основно решение на железничкиот сообра-
ќ а ј и реконструкција на истиот1 во размер 1:2.500 — 
1:1.000; 

— основно решение за водниот сообјраќај ц 
положба на пристаништето, 
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10. Основното решение за системот на градбата 
опфаќа: 

— основно решение на градбата по однос из-
бор на систем, начин, спратност, густина и намена 
на објектите во размер 1:5.000 — 1:2.500» 

11. СистематИзацијата ма зелените површини 

— јавни градски и вонградски површини, р а -
садници, заштитни појаси, шуми, земјоделски по-
вршини и да. во размер 1:5.000 — 1:2.500. 

12. Основното решение за нивелацијата опфаќа: 
— продолжени профили на главните и собирни 

улици, нмвелети за должини во размер 1:2,000 — 
1 :1.000, а за висини 1 : 200 — 1 :100. 

13. Идејни проекти за комунални инсталации 
(водовод, канализација, електрика и др.) и воде-
ните токови: 

— идејните проекти за комуналните инстала-
ции и водените такови се изготвуваат според по-
стојните прописи од областа на градежништвото. 

14. Одредбите за примената на урбанистичкиот 
план опфаќаат* 

— општи одредби, 
— граница на урбанистичкиот захват (градеж-

ни реони и заштитни појаси), 
— етапи на градењето, 
— намена на површините, 
— сообраќајна мрежа, 
— становање, 
— зеленило, 
— спорт и рекреација, 
— индустрија, 
— занаетчиство, 
— сервиси, 
— трговија, 
— историски објекти, 
— туризам и угостителство, 
— надградба и доградба на објекти, 
— изградба на споредни дворишни објекти, 
— големина на парцелите, 
— уредување и организација на парцелите, 
— геодетски ус левија, 
— урбанистичко-архитектон ски условија, 
— хидротехнички1 услови ја, 
—• електро-енергетски условија. 
15. Техничко економското 'образложение оп-

фаќа : 
— техничко економска оправданост на основ-

ните решенија под точка 8, 9 и 10. 

Планови за реализација 

16. Плановите за реализација, како! трета ф а -
за на урбанистичкиот план, ги содржат следните 
елементи: 

— детален урбанистички план, 
— главни проекти за комунални инсталации, 

комунални! објекти и водени токови. 
17. Деталниот урбанистички план на делови од 

населеното место изготвен но етапи опфаќа: 
— урбани стичко - а рхитект онски проектен пр о-

грам, проверени габарити според ирограмот за ка-
рактеристични објекти или такви со* специјална на-
мена, намена на објектите и просторе!? композицио-
цец план во размер 1:1,000 — 1:250; 

— улична и осовинска мрежа, површинска об-
работка во размер 1:1.000 — 1:250; 

— детален нивелмански план (продолжен про-
фили на улиците, нивелети со вертикални кривини) 
за должини1 во размер 1:1.000, а за висини1 1:100; 

— извод од одредбите за примена на урбани-
стичкиот план. 

18. Главните проекти за комуналните инстала-
ции, комуналните објекти и водените токови се 
изготвуваат според постојните прописи од областа 
на градежништвото а во склад со основниот ур-
банистички план. 

СОДРЖАЈ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ 
НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОИ! СЕ ИЗРАБОТУ-

ВААТ ВО ДВЕ ФАЗИ 

Урбанистичка студија 

19. Урбанистичката студија, како прва фаза 
на урбанистичкиот план, ги содржи следните еле-
менти: 

— анализа на досегашниот развој на населе-
ното место и регионалното (гравитационо) Подрачје; 

— оценка на можностите за развојот на насе-
леното место; 

— просторна концепција на населеното место. 
20. Анализата за досегашниот развој на насе-

леното место и регионалното (гравитационо) под-
рачје опфаќа: 

— природни карактеристики (краток осврт за 
географско-топсграфските карактеристики, теол ош -
ко-педолошки состав, хидрографоки и климатски 
карактеристики и вегетација); 

— историски развој на населеното место; 
— население (движење на населението по по-

писните години, механички и природни прираст, 
по гранки на дејност); 

— становање (положба на станбениот фонд, 
вишна и густина на изградбата, хигиенски услови); 

— стопански развој (земјоделие, шумарство, 
трговија, занаетчиство', угостителство и други сто-
пански дејности); 

— комуникации (железнички, патнички, водан 
и воздушен сообраќај и положба на сообраќајните 
објекти); 

— јавни и општествени функции (значење и 
важност на населеното место, административно 
управна мрежа и општествени организации); 

— урбанистичко архитектонска положба (гра-
дежен фонд, намена на објектите, врста на мате-
ријалот и време на траењето); 

— комунални инсталации и комунални објекти 
(положба на водоводот, канализацијата, електрич-
ните инсталации и др.); 

— заклучоци (заклучоци од анализата на до-
сегашниот развој на населеното место и регионал-
ното (гравитационо' подрачје). 

21. Оценката на можностите за 'развојот на на-
селеното место опфаќа: 

— услови, можности и смерници за развој на 
населението, становањето, стопанскиот развој, ко-
муникациите, јавните и општествени функции, ур-
банистичко-архитектонски развој, комуналните ин-
сталации) и* др. 
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22. Просторната концепција на населеното ме-
сто опфаќа: 

— намена на површините (становање, админи-
страција и управа, култура, школство, здравје, ин-
дустрија, трговија, занаетчиство, комунални сервис, 
спорт, рекреација, туризам и угостителство и др.) 
во размер 1:2.500 — 1:1 ДНК); 

— концепција за системот на градбата по од-
ничка, патна, водена и (воздушна мрежа) во гра;ви-
тационото подрачје во размер 1:25.000 — 1:50.000; 

— концепција за градскиот сообраќај во насе-
леното место во размер 1:2.500 — 1:1.000; 

— концепција за системот на градбата по од-
нос избор на систем, начин, спратност, густина и 
намена на објектите во размер 1:2.500 — 1:1.000; 

— концепција за комуналните инсталации и 
водените токови (предлог за начинот на водоснаб-
дувањето, канализацијата, регулација на водените 
токови и Др.); 

— одредби за примената на урбанистичкиот 
план (општи одредби, граница на урбанистичкиот 
захват, етапи на градењето, намена на површините, 
сообраќајна мрежа, становање, зеленило, спорт и 
рекреација, индустрија, занаетчиство, сервиси, трго-
вија, историски објекти, .Туризам и угостителство, 
надградба и доградба на објекти, изградба на спо-
редни. дворишни објекти, големина на парцелите, 
уредување и организација на парцелите, геодетски 
условија, урбанистичко архитектонски услови ја, 
хидротехнички условија и електр'о-енергетски ус-
ловна ) ; 

— економско техничка оправданост на концеп-
циите под точка 22 став Ц 2, 3 и] 4. 

Планови за реализација 

23. Плановите за реализација, како втзра ф а -
за на урбанистичкиот (план, ги содржат следните 
елементи: 

— детален урбанистички план; 
— проекти за комунални инсталации, комунал-

ни објекти и водени токови. 
24. Детални урбанистички план опфаќа: 
— просторен композиционен план (композиција 

на градбата и намена на објектите1) во размер 1:1.000 
— 1:500; 

— улична и осовинска мрежа, површинска об-
работка вб размер 1:1.000 — 1:500; 

— детален нивелмански план (продолжни про-
фили на улиците, нивелети со вертикални кривини) 
за должини во размер 1:1.000, а за висини 1:100; 

— извод од одредбите за примена на урбани-
стичкиот план. 

25. Проектите за комуналните инсталации, ко-
муналните објекти и водените токови се изготву-
ваат според постојните прописи од областа на гра-
дежништвото а во склад со деталниот урбани-
стички план. 

Завршни одредби 

26. Овие прописи се применуваат при израбо-
тувањето на урбанистичките планови на населе-
ните места. 

27. Ова упатство влегува во сила од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 05-878/1 ; ' , ; '* " ' ' ' • 
10 јуни 1960 година . ' ' ; 

Скопје г' 1 
Претседател 

на Советот за социјална политика и 
,у комунални прашања на НРМ. 

Вера Ацева, е. р> 

169. 
На основа член 19 став 1 точка 2 од Законот 

за ловот („Службен весник на НРМ" бр. 23/59), Се-
кретаријатот за земјоделство и шумарство на Из-
вршниот совет донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВ НА РЕТКИ 

И ПРОРЕДЕНИ ВИДОВИ ЗАШТИТЕН ДИВЕЧ 

I. 
Се одредува привремена забрана на лов на 

следните ретки и проредени видови заштитен 
дивеч: 

1) од влакнест дивеч: елен, кошута, срна, срн-
дач, дива коза, див јарец и рис; 

2) од перја ст дивеч: голем тетреб, мал тетреб, 
фазанка, ждрал овите, пеликаните и лебедите. 

И. 
По исклучок од претходната точка може да се 

врши узгоен острел на срна, срндач:, дива коза И 
див јарец, вон од ловостојот определен за однос-
ната дивеч. 

Секретаријатот за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет за секое ловиште одделно го 
одобрува бројот на дивечот од претходниот став на 
кој може да се изврши острел во текот на една 
година. 

III. 
Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

нејзиното објавување во „Службен весник на На^ 
родна Република Македонија". 

Број 09-1299/1 " ' 
27 април 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет, 

Методи Митевски, е. р. 

170. 
На основа член 158, 159 и 186 од Законот за; 

правата и должностите, изборот и отповикувањето 
на народните пратеници на Народното собраниена 
Народна Република Македонија и во врска со Од-
луката за утврдување престанокот на пратенички 
мандати и за одредување на дополнителни избори 
за избор на народни пратеници во Соборот на про-
изводителите донесена од Соборот на производи-
телите на Народното собрание на седницата одржа-
на 28 април 1960 година, Републичката изборна ко-
мисија го донесе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДЛАГАЊЕ НА РАСПИШАНИТЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО 
СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НАРОД-

НОТО СОБРАНИЕ НА НРМ [ВО НЕКОИ 
ИЗБОРНИ ОКОЛИИ 

Паради технички причини се одлагаат допол-
нителните избори за народни пратеници в о Соборот 
на производителите на Народното собрание за гру-
пата на индустријата, трговијата и* занаетчиството 
во Изборната околија Ид адија IV и Тетово II и за 
групата На селското стопанство во Изборната око-
л и ј а Кичево, кои што се распишани1 з а 20-У1-196О 
година. Дополнителните избори за народни прате-
ници во именованим изборни околии и за означе-
ните групи ќ е се одржат на 11 ј ули 1960 година. 

Бро ј 3/1 
15 јуни 1960 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Зам. секретар, Претседател, 
Никола Јанев, с. р. Асен Г ј е . р. 

По Извршеното сравнуЈзање со изворниот текст 
Утврдено е дека во текстот на Правилникот з а и з -
менување и дополнуваше на Правилникот за з а -
вршниот испит во техничките и другите стручни 
училишта за стопанството и јавните служби, об ја -
вен во „Службен весник на: Н Р М " бр. 16/60 година 
се поткраднала долу наведената грешка, поради 
тоа се дава следната 

ИСПРАВКА 
на Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за завршниот испит во техничките 

и другите училишта за стопанството 
и јавните служби 

Во член 3 став 1 точка 3 по алинеата 3 треба 
да се додаде: „4. органска хемиска технологија" . 

Од Советот з а просвета на Н Р М — Скопје, 
28 м а ј 1960 година. 

и ма јка Ахмедова Сеадет, така што во иднина фа-
милијарно™' име ќе- му гласи Иљас. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (121) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-5075/1 од 14 април 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно?© 
име на Николовска Славка, родена на 9 март 1938 
година Ед д. Пожаране , Тетовска околија , од татко 
Николовски Мито и м а ј к а Даринка, т а ќ а што в о 
иднина ф а м и ли ј арното итуѓе ќе А гласи Симу новева, 

С1ваа промена в а ж и од денот на објаѕуваНзето 
во „Службен весник на НРМ". (122) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-7551/1 од, 11 м а ј 1960 
година, ј а одобри промената на личното име на Га-
врилова Милица!,, родена на 14-111-1927 година во 
ѓр. битола , Од таткФ Гаврилов Ј о в а н и Мајка Га-
врилова, род, ^панчева Крстана, т а к а што во и д -
нина личното име' ќ е ќ гласи ДимИтровска Милка. 

Oваа промена в а ж и од 'денот на об јавувањето 
јао „Службен весник на НРМ". (123) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1704/1 од И ф е в р у а р и 
1960 година, ј а одобри промената на фамилијарШУРО 
име* на Горевска Ната, родена на 3 ј у н и 192» 3 година 
во е. Драчево, Скопска околија, од татко Анчевски 
Цане и м а ј к а Анчевска, род. Тутевска Велика, така 
што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќ е ќ гласи 
Трпевска. 

Оваа промена в а ж и од денот на об јавувањето 
во ,-.Службен весник на НРМ". (124) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-1703/1 од 6 ф е в р у а р и 
1960 година, ја одобри промената на ф а м и л и ј а р н о ^ 
име на Горевски Киро, роден на 29 април 1934 го-
дина во е. Сопиште, Скопска околија , од татко Го-
ревски Т р а ј ч е и м а ј к а Трпа, така што во иднина 
ф а м и л и ј а р н о ™ име .ќе му гласи Трпевски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (125) 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ ИА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ> со решението бр. 12-6041/2 од 26 април 
1960 година, ја одобри промената н а фамили јарно™ 
име на Павловски Јован, роден на 21 октомври 
1932 година во Битола, од татко Павловски М и л е 
и м а ј к а Павловска Викторија, т а к а што во иднина 
фамили јарно™ име ќе му гласи Стерјовски. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во ,/Службен весник на НРМ". (1Ш 

Државниот секретари јат з а внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-22970/2 од 23-111-1960 
година, ј а одобри промената на роденото име- на 
Ахмедов Нијази , роден на 2-П-1944 година во О х -
рид, Охридска околија , рд татко Ахмедов Ијрфан 

Државниот секретари јат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-5654/1 од 13 април 
1960 година, ј а одобри промената на ф а м и л и ј а р н а т а 
име на Мисерсов Воислав, роден на 24 август 1927 
година во е. Побожје , Скопска околија , од татко 
Мисерсов Горѓи и м а ј к а Руска , т а к а што во иднина 
ф а м и л и ј а р н о ^ име ќ е му гласи Нешов. 

Оваа промена в а ж и од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (126)' 

Државниот секретари јат з а внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-3699/2 од 19 април 
1960 година, ја одобри промената на личното име* 

'на Т р а ј к о в Андреја , роден на< 2 ј ули 1924 година во 
е. Рахит ани, Титове е л е ш к а околија , од т а т к о Тодор 
и м а ј к а Евка Тра јкова , т ака ш т о во иднина лич-
ното име ќ е му гласи Цеков Ацо. 

Промената на ф а м и л и ј а р н о ^ име на Тра јков 
Андре ја се протегнува и н а малолетните му деца: 
Ангел, роден! н а ден 21 м а ј 1951 година во) тр. Титов 
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Велес; Лилјана, родена на ден 2Ј. април 1955 година 
во гр. Титов Велес, така што ф а м и л и ј а р н о ^ име 
ќе им гласи Цеков односно Цекова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". Ѓ1291 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр-. 12-5086/2 од 26 април 
1960 година, ја одобри промената, на фамилијарно™ 
име на Јованов! Љубомир, роден на ден 14 март 1930 
година во е. Лешки, Штипска околија, од татко 
Јованов Горѓи и мајка Јованова Горка, така што во 
иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гласи Минов. 

Промената на фамилијарно™ име се протегнува 
и на неговиот малолетен син Коле, роден на 18 сеп-
тември 1956 година во гр. Кочани, Штипска око-
лија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (130) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со 'решението бр. 12-4342/1 од 7 април 1960 
година, ја одобри промената на роденото име на Со-
колов Васил, роден на 18 јули 1955 година во е. Ви-
ница, Штипска околија, од татко Соколов Илија и 
мајка Соколова, родена Трај нева Јана, така што* во 
иднина роденото име ќе му гласи Драги. 

Оваа промена важи од: денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (131) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-6090/1 од; 23 април 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Милошевска Боса, родена на 23 август 1953 го-
дина во град Скопје од татко Милошевски Петко 
и мајка Милошевска, род. Крстева Милка, така 
што во иднина роденото име ќе ќ гласи Љиљана. 

Оваа промена важи од, денот на објавувањето' 
во „Службен весник на НРМ". (132> 

Државниот секретаријат з?а внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-4598/1 од 28-111-1960 
год., ја одобри промената на личното име на Аде-
ми Шукри, роден на 10 јуни 1941 година во е. До^ 
бридол, Тетовска околија, од родители: татко Аде-
ми Азиз, така што во иднина личното име ќе му 
гласи Минири Ќуфли. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето' 
во „Службен весник на НРМ". (103) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
ћа НРМ, со решението бр. 12-4409/2 од 9 април 1960 
година, ја одобри промената на фамилијарно™ инге 
На Ѓурин Миодраг, роден на 14 октомври 1934 г о -
дина во е. Јасеново, Вршачка околија, од татко' Ѓу-
рин Веселин и мајка Миленковић Радмила, така 
што во иднина фамилијарно™ име ќ е му гласи 
Миленковић. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето' 
„Службен весник на НРМ". (10& 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Тодоровски Круме, од Скопје, ул. „37" бр. 4, 
подаде тужба за развод на бракот против тужената 
Тодоровска Златанка, сега во* неизвесност. 

Се повикува тужената Тодоровска Златанка, 
сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ", 
да ј а соопшти на судот својата точна адреса или 
да се јави лично. Во противен случај ќе ќ биде 
одреден старател кој ќе ја застапува на расправата 
на нејзини разнооки. 

Од Окружниот суд во Скопје, И. бр. 403/60). 
( 1 3 3 ј ) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Веска Алексова Лангова, од Битола, ул. „Даме 
отруев" бр. 99, поднесе до овој суд тужба за утвр-
дување постоење на брак против Алексо Лангов-
ски од СССР, а сега со непозната адреса. Бидејки 
тужениот Алексо е во неизвесност и со непозната 
адреса, се поканува во рок од. 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник! на, НРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во проти-
вен случај ќе му биде одреден застапник по зва-
нична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 115/60. 
(1Ш 

Горѓи Димитров. Аљбаков, од Битола, ул. „Јо-
с и ф Христовски" бр. 14, поднесе до овој суд тужба 
против Менка Ѓорѓиова Аљбакова, родум од е. Буф, 
Леринско, а сега во неизвесност. 

Бидејќи тужената Менка е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 20 дена од 
објавувањето на овој оглас во ^Службен весник на 
НРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противен случај ќе ќ биде одреден застапник по 
^службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 213/60. 
(120) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ТЕТОВО 

Тужителката Зухра Халимова, од; Гостивар, 
подаде тужба за развод на бракот против тужениот 
Халим Зулфисв Мусли, од Гостивар, и сега со не-
познато местожителство'. 

Се поканува тужениот Халим да се јави во овој 
суд на закажаната расправа, или пак да одреди 
.полномошник кој ќе го застапува пред судот. Во 
противно ќе биде поканет неговиот старател, од-
реден со решение на Старателскиот орган на НО 
на општината Гостивар. 

Од Окружниот суд во Тетово1, П. бр. 7/60. (127) 

Тужителот Мустафаи Мустафа, од село Чело-
пек, подаде тужба за развод на бракот против ту-
жената Мустафаи Злата, од е. Челопек, сега со 
непознато местожителство. 

Се поканува тужената Мустафаи Злата да се 
јави во овој суд. Во противно ќе биде поканет неј-
зиниот старател, кој ќе ја застапува пред овој суд. 

Од Окружниот суд во Тетово, Г» бр. 466/58. (128) 
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КОНКУРСИ 
ТРГОВСКАТА КОМОРА НА СКОПСКА 

ОКОЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Референт за внатрешна архитектура, наме-
штај и естетско уредување на трговските дуќани 
при Трговската комора на Скопска околија. 

2. Раководител на Центарот за стручно оспосо-
бување р т кадрите-работниците во трговијата. 

Услови за работното место: 
Под точка 1— да има завршено академија за 

применета уметност — отсек архитектура или тех-
нички факултет — отсек архитектура или апсол-
вент на технички факултет — архитектонски от-
сек со најмалку 4 години практика. 

Под точка 2 — да има завршено филозофски 
факултет со 5 години I практика или ВПШ со 8 го-
дини практика. 

Основната плата според Законот за јавните 
службеници, а положај ната по правилникот за 
службениците на Трговските комори од областа на 
внатрешната трговија. 

Молбите се поднесуваат до оваа Комора. Кон-
курсот е отворен до пополнувањето на овие места. 

(911) 

Театарскиот совет на Народниот театар во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

ЗА, ДРАМАТА 
1 режисер 
2 асистенти — режисери 
1 сценарист 
1 суфлер 

ЗА ОПЕРАТА 
3 музичари за прва виолина 
2 музичари за втора виолина 
1 музичар за виола 
1 музичар за (чело 
2 музичари за хорна (еден, на прва) 
1 музичар за прва обоа 
1 музичар за фагот 
1 тенор 
1 драмски сопран 
2 диригенти 
3 х о р и с т сопрани 
2 хористи тенори 

ЗА БАЛЕТОТ 
1 кореограф — педагог 
2 солисти на балет 
1 солистка на балет 
2 играчи 
2 играчици 
1 костимограф 
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Кандидатите треба да поднесат молба, куса 
биографија, препис од последниот договор за ан-
гажман и документи за школска спрема. 

Овој конкурс важи 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на НРМ". (912) 

ЗЕМЈОДЕЛСКАТА СТАНИЦА НА НО НА СКОП-
СКА ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Инженер-агроном за шеф на Отсекот за рас-
тително производство и педоагрохемија, со поло-
жен стручен испит и практика над десет години. 

2. Лаборант — земјоделски техничар со средно 
образование, или нижо со подолга практика по 
агропедо л огиј а. 

Молбите ќе се примаат до пополнување на ра-
ботните места. ' (993) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ НО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За пополнување на упразнето работно место 
при НО на општината Куманово: 

1. референт за правна помош и информации 
при Одделението за општа управа и внатрешни 
работи на (НО. 

У С Л О В И : 
Завршен правен факултет и 5 години практика 

на управни работи. 
Настап на работа по истекот на конкурсот. 
Молбите со кратка биографија, како и доку-

менти 1по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
да се поднесуваат до Комисијата за службенички 
работи при НО на општината Куманово. 

Овој конкурс има важност 1 месец и трае од 
15 јуни 1960 година па заклучно до 15 јули 1960 
година. (994) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 609 на страна 487 е запишана под фир-
ма: Продавница за млечни производи „Стара Пла-
нина" во Скопје на Околискиот послован сојуз на 
земјоделските задруги за сточарство во Пирот. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови млечни производи на големо 
и мало. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кисела 
Вода" — Скопје бр. 03-2809 од 21-1У-1959 година. 

Продавницата ќе ја потпишува во границите на 
овластувањето раководителот Никол ова Стефанка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 439/59. (1291; 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на 
на страна 73 е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Тетовско Поле" — Тетово — Продавница 
во Тетово. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на овошје, зеленчук, слатка*, безалко-
холни пијалоци, оранжада, риба и др. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Тетовско Поле" — Тетово, со решението бр. 
429 од 11-У-1959 година. 

Раководител на продавницата е Златевски 
Владо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 486/59. (Н68) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19 на 
страна 73 е запишана под фирма: Земјоделска за-
друга „Тетовско Поле" — Тетово — Продавница 
во Тетово. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на овошје, зеленчук, слатко, безалко-
холни; пијалоци, оранжада, риба и др. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Тетовско Поле" — Тетово, со решение бр. 
2356 од 7-1У-1959 година. 

Раководител на продавницата е Јакимовски 
Иван. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 485/59. (1469) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16-УП-1959 година под рег. бр. 10 е запишан под 
фирма: Деловен задружен сојуз за сточарство — 
Битола — аСмостоен погон за откуп на кожа и 

волна, влакна и пердув „Црна Река", со седишта 
во Битола. Предмет на работењето на погонот е: 
откуп на сурови кожи, волна, влакна и пердув. 

Погонот е основан со припојувањето на Прет-
пријатието „Црна Река" кон Деловниот задружен 
сојуз, а согласно со одобрението на НО на општи-
ната Битола бр. 04-12921/1/58 год. 

Погонот ќе го потпишуваат Борис Буневски, 
д. раководител, и Томе Димовски, ш е ф на смет-

ководството. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 276/59. (1482) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските- организации н а 
7-УП-1959 година под рег. бр. 3 е запишан под 
фирма: Специјализиран погон н а [Деловниот з а -
дружен сојуз за сточарство „Сточар", со седиште 
во Прилеп. Предмет на работењето на погонот е: 
откуп на сурова кожа и волна н а подрачјето на 
општината Прилеп. 

Погонот е основан од Деловниот задружен со-
јуз за сточарство „Сточар" — Прилеп, а согласно-
со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 
05-3837 од 22-V-1959 година. 

Бр. 20 — Стр. 401 

Погонот ќе го потпишува в. д. раководителот 
Димко Р. Наневски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 314/59. (1484) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 260 на страна 893 е запишан под фирма; 
Угостителски дуќан со паушална пресметка „Ту-
|рист", со седиште вц Бошков Мост — Дебар. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: угостителска деј-
ност. 

Дуќанот е основан со решението на Народниот 
одбор на општинана Маврови Анови бр. 915/1 од 
13-Ш-1959 година. 

Дуќанот ќе го потпишува раководител Галев-
ски Дамјан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 588/59. (1503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 111 на страна 295 е запишана под ф и р -
ма: Трговско претпријатие на мало за промет со 
колонијални стоки „Раштани" — Кавадарци — 
Продавница бр. 9 во Кавадарци. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: тргоЕМј а на мало со 
животни намирници и предмети за куќни потреби. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало за промет со колонијални стоки 
„Раштани" — Кавадарци, а согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината Кава-
дарци бр. 04-5435/1 од 12-У1-1959 год. 

Раководител на продавницата е Блажо Му-
каетов. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 578/59. (1504) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 90 на 
страна 361 е запишана под фирма: Општ задружен 
деловен сојуз — Гостивар — Продавница во Гости-
вар. Предмет на работењето на продавницата е: 
трговија со зеленчук, овошје и преработки, млеко 
ш млечни производи и риба. 

Продавницата е основана од Општиот задру-
ж е н деловен сојуз — Гостивар, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Го-
стивар бр. 7040 од 12-ХГЈ-1958 година. 

Раководител на продавницата е Абдуламит 
Шатко. 

Продавницата ќе ј а претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Делов-
ниот сојузу 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 244/59. (1347) 

Окружниот •стопански суд шо Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 45 на 
страна 145 е запишана под фирма: Земјоделска за -
друга „Борба" — е. Петрово — Продавница во 
Скопје. Предмету на работ ен гето на продавницата е: 
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продажба на дабово и буково дрво и ситно тех-
ничко дрво. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Идадија" 

Скопје Ор. 2865 од 5-Х1-1956 година, 
Продавницата ќе ја потпишува раководителот 

Тодор Илиев Христов. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 508/59. (1380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 347 на страна 1300 е запишана под 
фирма: Индустриска кланица со ладилник —* Скоп-
је — Продавница бр. 25 во Скопје. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на месо-. 

Продавницата е основана од Индустриската 
кланица со ладилник, Скопје, а согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кисела 
Вода" — Скопје бр. 04-9201^58 од З-ХП-1958 година, 

Раководител на продавницата е Душан Пет-
ковски. 

Продавницата ќе ја претставува задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 4981/59. (1366) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 347 на страна 1300 е запишана под ф и р -
ма: Индустриска кланица со ладилник — Скопје 
— Продавница бр. 24 во Скопје. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на месо и 
производи од месо. 

Продавницата е основана од Индустриската 
кланица со ладилник Скопје, а согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кисела 
Вода" — Скопје бр. 04-9201 од 21-Х1-1958 година. 

Раководител на продавницата е Милија Ж и в -
ковиќ. 

Цродавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 494/59. (1367), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
т д рег. бр. 347 на страна 1300 е запишана под 
фирма: Индустриска кланица со ладилник — Скоп-
је — Продавница бр. 36 во Скопје.. Пјредмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на риба. 

Продавницата е основана од Индустриска кла-
ница со ладилник — Скопје, а согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на општината „Кисела 
Вода" Скопје бр. 04-9201 од З-ХП-1958 година. 

Раководител на продавницата е Марко Пе-
тровски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
Кр. 50Ѕ/59, (1368) 

П јуни 1960 

СОДРЖИНА 
Страна 

160. Указ за прогласување на Законот за за-
штита на земјиштето од ерозија и порои 38/ 
Закон за заштита на земјиштето од еро-
зија и порои — — — — — — — 387 

161. Указ за прогласување на Законот за 
искористување на пасиштата — — — 389 
Закон за искористување на/пасиштата — 389 

162. Указ за прогласување на Законот за 
искористување на земјоделското земјиште 391 
Закон за искористување на земјоделското 
земјиште — — — — — — — — 391 

163. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важноста на одделни закони од 
областа на земјоделството .— — — — 391 
Закон за престанок на важноста на од-
делни закони од областа на земјодел-
ството — — —г — — — — — — 392 

164. Одлука за нормите на придонесот за 
основното здравствено осигурување на 
земјоделските производители за 1960 год. 392 

165. Одлука за утврдување бројот на судиите 
во Врховниот суд на НРМ, Вишиот сто-
пански суд на НРМ, окружните и околи-
ските стопански судови во НРМ — — 392 

166. Уредба за зголемување положајните пла-
ти на наставниците и факултетските и 
универзитетските соработници на Универ-
зитетот во Скопје — — — — — — 393 

167. Решение за измена на Решението за про-
гласување на шумските цредели во сли-
вот на реката Очо за шумски резерват — 393 

168. Упатство за содржал от на урбанистич-
ката студија, основниот урбанистички 
план и плановите за реализација — — 393 

169. Наредба за привремена забрана на лов 
на ретки и проредени видови заштитен 
дивеч — — — — — — — — — 397 

170. Решение за одлагање на распишаните до-
полнителни избори за народни пратеници 
во Соборот на производителите на На-
родното собрание на НРМ во некои из-
борни околии — — —* — — — — 398 
Исправка на Правилникот за изменување 
и дополнување на Правилникот за за-
вршниот испит во техничките и другите 
училишта за стопанството и јавните 
служби — — — — — — — — — 398 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА М Ш 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3806) — Скопје 


