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168. 

На основа член 56 од Законот за шумите 
во врска р̂о член 13: од Законот! за спроведу-
вање на Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство и ор-
ганите на власта на Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет! донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТРОЛА НА ДВИЖЕЊЕТО НА 

ГЛАВНИТЕ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Движењето на главните шумски произво-

ди без оглед дали по* своето порекло се од 
општествена сопственост или во сопственост 
на други лица, ќе се контролира по одред-
бите на оваа Уредба. 

Член 2 
Како движење на главни шумски произ-

води во смисла на оваа Уредба се подразбира 
пренесувањето на огревно и 'техничко дрво 
од сечиштето до местото на употребата одно-
сно преработката. 

Член 3 
Контрола на превозот на главните шум-

ски производи вршат народните одбори на 
околиите и републичкион Секретаријат за 
шумарство преку овластени органи. 

Член 4 
Контролата над превозот1 на главните 

шумски производи се врши на сите места за 
сеча и обработка, на патиштата, во шумите 
и надвор од нив, на! привремените стојалиш-
та и постојани складови, на железничките 
и градските станици и сцирки, во вагони и 
други превозни: средства, во пилани и други 
постројки на кои главните шумски произво-
ди се преработуваат или искористуваат! како 
погонско средство за ложење, на локалните 
пазаришна, во дворовите и зградите, како и 
на други места на кои ќе се најдат тие про-
изводи. 

Член 5 
Главните шумски производи што се под 

Контрола на движењето не можат да се из-
везуваат, пренесуваат и воопшто пуштаат во 
промет без прописна контролна белешка со 
која се докажува потеклото на истите. 

Образецот на контролната белешка го про 
пишува републичкиот Секретаријат за шу-
марство. 

Член 6 
Контролните белешки ги издаваат: 
а) Ревирните шумски стопанства односно 

нивните овластени органи — за главните 
шумски производи од шуми под Ливна уп-
рава; 

б) органите надлежни за, шумарство на 
управата посебно овластени од надлежниот1 

народен одбор на око ли јата — за главни шум 
ски производи од шумите >во /општествена 
сопственост и во сопственост на другите соп-
ственици. 

Контролните белешки се издаваат само 
на оние главни: шумски производи што мо-
жат да се превезат со едно превозно сред-
ство (коњ, кола, санка, камион, вагон и ел,). 

Член 7 
Рокот на важноста на контролната беле-

шка се определува за секој конкретен слу-
чај со оглед на времето потребно за превоз 
на главните шумски производи и не може да 
се продолжува. 

Член 8 
Секое лице кое вози главни шумски про-

изводи должно е со себе да ја, носи контрол-
ната белешка и при барање на контролниот 
орган да е покаже. 

Главните шумски производи, набавени за 
сопствени потреби не можат! да се преодста-
пуваат. 

Член 9 
Железничките, бродските и другите от-

премни станици: не можат да', примаат на то-
варање главни шумски производи без кон-
тролна белешка, која му се предава на ксн 
рисникот заедно^ со главните шумски: произ-
вод^. 

При товарењето и предавањето на кон-
тролната белешка од претходниот став, то-
варувачот е должен да ја покаже на увид 
дозволата за сеча. 

Член! 10 
Шумските производи што подлежат на 

контрола на движењето мораат да бидат про 
пиено жигосани. Ако жиговите бидат униш-
тени пред да стигнат шумските производи до 
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{меот|о№о одредено зај трошење или прера-
ботка, ќе се изврши прежигосување на тро-
шок на имателот на производите под услов 
•лој да докаже дека производите биле жиго-
сани или дека се прибавени на дозволен на-
чин. 

За жигосуваше се плаќа надоместок во 
полза на органот односно установата чии 
службеник го извршил жигосувањето. 

Поблиски прописи за жигосувањето и 
прописи за висината на надоместокот за жи-
госување ќе донесе републичкиот Секрета-
ријат за шумарство. 

Член 11 
Стопанските организации што се занима-

ваат со промет на главни шумски производи 
задолжително треба да водат складова книга 
за прометот на главните шумски производи 
по образецот и начинот кој ќе го пропиле 
републичкиот Секретаријат за шумарство. 

Член 12 
Со парична казна до 10.000 динари шеи 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
— кој пренесува главни шумски произво-

ди без контролна белешка односно пренесу-
ва нежигосани главни шумски производи; 

— кој преодстапи главниве шумски дро-
изводи набавени з а сопствени потреби; 

— кој изнесува главни шумски производи 
надвор од определеното време. 

Член 13 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се 

казни за прекршок стопанска организација: 
— која пренесува главни шумски произ-

води: без контролна белешка односно прево-
зува нежигосани главни шумски производи; 

— која преодстапува главни шумски про-
изводи набавени за сопствени потреби. 

За дејствијата од1 претходниот став ќе се 
казни со парична казна до 10.000 динари и 
одговорното' лице во стопанската организа-
ција. 

Член 14 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се 

казни за прекршок стопанската организаци-
ја која не води пропишани складови книги. 

За дејството од претходниот спав ќе се 
казни со парична казна до 5.000 динари од-
говорното лице во стопанската организација. 

Член 15 
Покрај казната за прекршоците од чл. 12 

и 13 од оваа Уредба спрема сторителот на 
прекршокот ќе се изрече и заштитна мерка 
одземање на предметите добиени со извршу-
вање на прекршокот. 

Член 16 
Органите надлежни за вршење контрола 

на превозот на главните шумски производи, 
ќе поднесуват пријави до судијата за прекр-

шоци за секоја повреда на прописите од оваа 
Уредба. 

Член 17 
Шумските стопанства и ревирните шум-

ски стопанства можат' да дозволат извезува-
ње на огревно и техничко дрво од шума без 
контролна белешка до постоеќиот склад или 
до селото ако таа работа се извршува ко-
лективно и во определено' време. 

Член 18 
Се овластува републичкиот Секретаријат 

за шумарство да донесува по потреба поб-
лиски прописи за извршување * на оваа 
Уредба. 

Член 19 
Оваа Уредба влегува во сила со денот 

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

ИС бр. 248 
19 јули 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

169. 

На основа член 46 од Законот! за шумите 
во врска со член 11 од Законот за* спроведу-
вање на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органине на власта на Народна Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОЛЕКТИВНА СЕЧА НА ДРВА ВО 
ШУМИ ШТО СЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА 

СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
За да се обезбеди: рационалното стопани-

сување, заштитата и унапредувањето на шу-
мите во општествена сопственост, сечењето 
на дрвата ќе се врши колективно' по одред-
бите на оваа Уредба. 

Одредбите на оваа Уредба се однесуваат 
и на задружните' шуми. 

Член 2 
Под колективна сеча во смисла на одред-

бите од претходниот,' член се подразбира се-
ча на дрва во определени сечишта, која се 
врши групно од месното население или зем-
јоделски задруги за сопствени потреби. 

Член 3 
Времето за започнување и завршување 

на колективната сеча и роковите за изнесу-
вање на исечените дрва од сечиштетв го од-
редува надлежното шумско стопанство. 
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Член 4 
Надлежното шумско стопанство издава 

посебни дозволи: со кои се одредува извршу-
вање на колективната сеча. 

1 Член 5 
Индивидуална сеча на дрва во шумите 

што се во општествена сопственост е забра-
нета. 

По исклучок, индивидуална сеча во тие 
шуми може надлежното шумско стопанство 
да одобри ро случај појава ма каламитет, 
ветроломи, ветровали, пожари и ел. ако со 
такво сечење се постигнува поефикасно чи-
стење на шумата. 

Член 6 
По посебно! одобрение од органите за шу-

марство може индивидуална сеча да се поз-
воли и во случај кога се бара дрвна маса за 
изградба на сопствена станбена зграда, плев-
на или друга стопанска зграда што служи за 
интензивирање на стопанисувањето или за 
подобрување на условите за живот ако ба-
рањето е подкрепено со потребна докумен-
тација а нема поблиски други извори за снаб 
дување. 

Член 7 
Земјоделските задруги и месното населе-

ние можат да користат маса од колективната 
сеча ако пријави со барање за тоа поднесат 
до надлежното шумско стопанство најкасно 
до 1 јуни во годината а за наредниот период 
дозволен за сеча. 

Член 8 
Колективните сечи се изведуваат на пое-

дини сечишта, група сечишта или цели шум-
ски комплекси а на база) на стопанските про-
грами или одобрени годишни предлози за 
сечење. 

Член 9 
Со парична казна до 10.000 динари или 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок: 
— кој сече дрва во шума вон сечиште-

№ определено за колективна сеча; 
•— кој сече дрва во сечиштето опреде-

лено за колективна сеча но вон определено-
то време за отпочнување и завршување на 
сечата. 

Член: 10 
Покрај казната за прекршоците од член 

9 од оваа Уредба, спрема сторителот на пре-
кршокот ќе се изрече и заштитна мерка од-
земање на предметите добиени со извршува-
њето на прекршокот. 

Член 11 
Поблиски прописи за спроведување на 

оваа Уредба по потреба ќе донесе Секрета-
ријатот за шумарство« на Извршниот совет. 

Член 12 
Колек!т!ивна сеча по одредбите на оваа 

Уредба ќе се врши од 1 октомври 1956 год* 

Член 13 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр. 249 
19 јули 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с̂  р. 

170. 

На основа член 80 став 5 и.член 81 од 
Законот за органите на управата во Народна 
Република Македонија и член 71 точка 4 од 
Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија, 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ 

ПО РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ БО НАД-
ЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
Член 1 

Со оваа уредба се одредува на кои репу-
блички органи на управата се пренесуваат, 
одделни работи од надлежноста на органите 
што се укинати со Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, 
до колку со тој Закон работите од поедини 
области во целост не се пренесени на соодвет-
ниот орган на управата. 

Со оваа уредба се пренесуваат и одделни-
те управни работи од досегашната надлеж-
ност на Извршниот совет на поедини репу-
блички органи на управата. 

Член 2 
Покрај работите од областа на финансии-

те и финансискиот надзор, како и работите 
кои се однесуваат на имотните односи во 
поглед на земјиштата и евиденцијата и 
заштитата на општонародниот имот, од до-
сегашната надлежност на укинатиот Држа-
вен секретаријат за работи на општата упра-
ва и буџетот и укинатиот Државен секрета-
ријат за работи на стопанството кои со од-
редбата на чл. 80 став 1 од Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Ма-
кедонија се пренесени во надлежност на 
Државниот . секретаријат за работи на фи-
нансиите, во надлежност на овој Државен 
секретаријат се пренесуваат и следните 
работи: 

а) Од досегашната надлежност на Изврш-
ниот совет 

1) Закон за месниот самопридонес („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 40/55) 

— донесува поблиски прописи за спрове-
дување на овој закон (член 29) 
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2) Уредба за оснивање на Републичка 
финансиска инспекција („Службен! весник 
на НРМ" бр. 6/54) 

— ги назначува инспекторите на Репу-
бличкиот финансиски инспекторат, освен 
главниот инспектор (член 5) 

б) Од досегашната надлежност на укина-
тиот Државен секретаријат за работи на оп-
итната управа и буџе!От: 

1) Закон за месниот самопридонес („Служ 
бен весник ца НРМ" бр. 40/55) 

— пропишува поблиски одредби за соста-
вувањето и начинот на извршувањето на 
претсметката, како и за начинот за составу-
вањето на завршната сметка (чл. 22 став 4) 

2) Одлука за органот на републичката 
управа што се овластува да дава согласности 
за паричните и другите работи во кои вред-
носта на главното барање надминува 500.000 
динари („Службен весник на НРМ" бр. 7/56) 

— дава согласност за одустанок од туж-
бено или друго барање, за признавање на 
тужбеното или друго барање на противната 
страна, за заклучување поравнување, за по-
влекување на тужбата и за одустанок од 
баранр решение по работи во кои вредноста 
на главното барање надминува 500.000 ди-
нари (т. I). 

— го известува Извршниот совет за секоја 
дадена согласност (т. П). 

3) Препорака за подобрување службата 
за финансиското и материјалното работење 
кај државните органи и установи („Службен 
весник на НРМ" бр. 9/56) 

— презема мерки за организационо™ за-
цврстување на службата за контрола над 
извршувањето на буџетот, како и за попол-
нувањето на оваа служба со стручно и морал-
но квалификуван кадар (т. 5) 

4) Уредба за надлежноста и организаци-
јата на Државниот секретаријат за работи 
на општата управа и буџетот („Службен вес-
ник н^ ДРМ" бр. 33/55) 

— врши работи во врска со спроведување-
то,, на прописите за национализираниот имот 
(ЧЈГ. 3 т. 3 ) 

— донесува акт за експропријација како 
и дава согласности и решава по приговорите 
против решенијата на народните одбори за 
експропријација (член 3 точка 4) 

— ги врши работите во врска со лотарии-
те и другите игри на среќа (член 3 точка 16).' 

в) Од досегашната надлежност на укина-
тиот Државен .секретаријат за работи на 
стопанството: 

1) Закон за заштита спомениците на кул-
турата и природните реткости („Службен 
весник на НРМ" бр. 11/48) 

— дава согласност на Советот за просвета 
и култура по правилникот за надоместување-
то што ќе му се даде на најдувачот на пред-
мети заштитени по член 1 од овој закон 
(член 4 став 2) 

2) Уредба за оснивање Републичка фи-
нансиска инспекција („Службен весник на 
НРМ" бр. 5/54) 

— дава смерници, упатства и анализи за 
вршење на работите од нејзината надлеж-
ност (чл. 6 ст. 2) 

— донесува поблиски прописи за приме-
нување на оваа уредба (член: 7) 

3) Закон за даночното книговодство 
(„Службен весник на НРМ" бр. 40/55) 

— го пропишува секоја година сметко-
водниот план за водење на даночното кни-
говодство (член 2) 

— го продолжува рокот за воведување 
даночно книговодство за поедини помали оп-
штини (член 11 став 2) 

— ги врши припремите работи за вове-
дувањето на даночното книговодство (член 
11 став 3) 

4) Уредба за условите под кои се врши на-
малување на катастарскиот приход поради 
смалување на приносот („Службен весник на 
НРМ" бр. 22/54) 

— дава претходна согласност во поглед на 
вкупниот износ на отписот за намалување на 
катастарскиот приход кој се однесува на це-
лата околија или на подрачјето на една или 
повеќе општини (член 12 спав 2); 

— донесува поблиски прописи за спрове-
, Лулањето на уредбата (член 14) 

5) Одлука за евиденција на недвижниот 
општонароден имот („Службен весник на 
НРМ" бр. 1/55) 

— донесува упатства со потребните обрас-
ци за начинот на водењето евиденција на не-
движниот општонароден имот (т. Ш ст. 2) 

— се грижи за спроведувањето на Одлу-
ката за евиденција на недвижниот општо-
народен имот (т. XV) 

6) Одлука за условите под кои висината 
на закупнината од земјиштата на верските 
заедници служи како даночна основица за 
данокот на доход од селското стопанство 
(„Службен весник на НРМ" бр. 1/56) 

— издава упатства за примена на оваа 
одлука (т. V) 

7) Одлука за ослободување од плаќање 
данок на доход од приходите што верските 
заедници и верските организации со вршење 
дејности во рамките на црквата ги оствару-
ваат во вид на подароци и доброволни при-
лози („Службен весник на НРМ" бр. 1/56) 

— дава упаства за применување на оваа 
одлука (т. П). 

8) Одлука за дотации во вид на ослободу-
вање од плаќање данок на. доход од земјо-
делие и данок на доход бд самостојни зани-
мања и имоти на даночните обврзници што 
од своите приходи одржуваат историски и 
културни споменици („Службен весник на 
НРМ" бр. 1/56) 

— ја спроведува оваа одлука (т. Ш) 
9) Одлука за издвојување на посебната 

сметка при Народната банка на ФНРЈ делот 
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од данокот на промет од продаден тутун на-
менет за извоз во 1956 година („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 8/56) . . 

— ја спроведува одлуката (точка IV) 
Член 3 

Во надлежност на Државниот секретари-
јат за внатрешни работи се пренесуваат и 
следните работи од досегашната надлежност 
на Извршниот совет: 

1) Закон за задолжително учество на гра-
ѓаните во отстранувањето на општата опал-
ност („Службен весник на НРМ" бр. 14/56) 

— во согласност со Државниот секретари-
јат за работи на финансиите донесува про-
писи за надоместување на штетата на тех-
нички средства, запрете, алати и материјали 
(чл. 6) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вање на овој закон, како и прописи за орга-
низирање работите околу отстранувањето на 
опасностите (член 9) 

Член 4 
I. Покрај работите од областа на школу-

вањето и наставата од досегашната надлеж-
ност на укинатиот Совет за просвета, , кои со 
одредбата на член 80 став 3 од Законот за 
органите на управата во Народна Република 
Македонија се пренесени во надлежност На 
Советот за школство, во надлежност на овој 
Совет се пренесуваат и следните работи: 

А. Во делокруг на Советот за школство 
како колегијален орган 

1) Закон за отворање нижи гимназии од-
носно виши класови на гимназија („Службен 
весник на НРМ" бр. 35/54) 

— дава согласност на решенијата на на-
родните одбори за отворање на виши гимна-
зии односно виши класови на гимназија 
(чл. 3 ст. 2) 

— донесува поблиски прописи за спрове-
дување на овој Закон (член 7) 

2) Закон за вечерните основни училишта 
(„Службен весник на НРМ" бр. 35/54) 

— пропишува услови за оснивање вечер-
ни основни училишта како самостојни уста-
нови (член 3 став 3) 

— пропишува наставен план и програма и 
донесува поблиски прописи за организаци-
јата и работата на вечерните основни учи-
лишта (член 11) 

3) Закон за нижите вечерни гимназии 
(„Службен весник на НРМ" бр. 19/55) 

— донесува поблиски прописи за спро-
ведувањето на овој Закон (член 12) 

4) Уредба за отворање основни ошптообра-
зовни курсеви („Службен весник на НРМ" 
бр. 1/48) _ • _ __ 

— пропишува наставен план и програма 
за наставата за општообразователни курсеви 
(член 5) 

— донесува поблиски прописи за органи-
зацијата и работата на ошнтообразовни кур-
севи (член 6) 

5) Уредба за одредување рангот на учи-
телските курсеви („Службен весник на НРМ" 
бр. 18/48) 

— донесува поблиски прописи за спрове-
дувањето на оваа Уредба (член 4) 

6) Уредба за ученички домови за учени-
ците од средните и средните стручни, виши-
те основни и нижите стручни школи („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 18/48) 

— пропишува поблиски упатства за спро -
ведувањето на оваа Уредба (член 13) 

7) Одлука за бесплатен стан и огрев на 
наставниот персонал на село („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 18/54) 

— донесува, во согласност со државниот 
Секретаријат за работи на финансиите, по-
блиски прописи за спроведување на оваа 
Одлука (т. ^Ш) 

8) Одлука за посебни додатоци на настав-
ниот персонал („Службен весник на НРМ" 
бр. 38/54) * 

— донесува, во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, по-
блиски прописи за спроведување на оваа 
Одлука (т. VI) 

9) Одлука за додатоците за посебни усло-
ви за работа на наставниот и воспитниот пер-
сонал во установите за социјално образование 
(„Службен весник на НРМ" бр. 16/55) 

— донесува, во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, по-
блиски прописи за спроведување на оваа 
Одлука (т. V) 

10) Одлука за плаќање накнада за пола-
гање приватни испити во огЈтттообоазоватегс- ^ 
ните и стручни училишта („Службен весник 
на НРМ" бр. 25/55) 

— донесува, во согласност со државнион' 
Секретаријат за работи на финансиите, по-
блиски прописи за спроведување на оваа 
Одлука (т. IX). 

И) Одлука за оснивање на Републички 
фонд за стипендии („Службен весник на 
НРМ" бр. 2/56) 

— именува комисија за стипендии точ-
ка Ш) 

12) Правилник за школување во женските 
стручни школи („Службен весник на НРМ" 
бр, 39/55) 

— дава согласност за отворање на женско 
стручно училиште (член 2 став 2) 

13) Правилник за дипломски испит во 
средните стручни училишта („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 6/56) 

— определување друг термин за одржу-
вање на дипломските испити (член 4 став 2) 

14) Решение за оснивање училишта за 
болничари („Службен весник на НРМ" бр. 
11/56) 

— го утврдува наставниот план и про-
грама на училиштето во согласност со Сове-
тот за народно здравје (т. 4) 
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Б. Во делокруг на секретаријат на Советот 
за школство 

1) Решение за оснивање Завод за унапре-
дување и проучување на школството („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 26/55) 

— назначува директор на Заводот (т. VI 
ст. 2) 

— донесува поблиски прописи за внатреш-
ната организација и работењето на Заводот 
(т. XI) 

П. Во делокруг на секретарот на Советот 
за школство спаѓаат и работите кои се одре-
дени со чл. 80 ст. 3 од Законот за органите на 
управата во НРМ, а се пренесени во надлеж 
ност на Советот. 

За вршење на поодделни работи од од-
делот 1 под Б, како и за вршење на пооддел-
ни работи од претходниот став секретарот на 
Советот за школство може да ги овласти ви-
шите службеници на Советот. 

Член 5 
I. Покрај работите од областа на култура-

та и науката од досегашната надлежност на 
укинатиот Совет за просвета, кои со одред-
бите на чл. 80 став 3 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македо-
нија се пренесени на Советот за просвета и 
култура, во надлежност на овој Совет се пре-
нос Vва ат и следните работи: 

А. Во делокруг на Советот за просвета 
и култура како колегијален орган 

а) Од досегашната надлежност на Изврш-
ниот совет: 

1) Закон за музеите („Службен весник: 
на НРМ" бр. 11/48) 

— донесува прописи за организацијата и 
работата на музеите што ги оснивал Изврш-
ниот совет (член 5 став 1) 

2) Закон за државните архиви („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 1/51) 

— дава одобрение на историски значајните 
градови за оснивање своја архива (член 2 
став 2) 

— донесува решенија за установување и 
оквирот на работата на посебните архиви 
при поедини државни установи и општестве-
ни организации (член 7 став 2) 

3) Закон за управување со културно-про-
светите, уметничките и научните установи 
(„Службен весник на НРМ" бр. 9/56) 

— именува членови на советот на устата^ 
вите кои ги основал Извршниот совет (член 
7 став 1) 

— распишува конкурс за раководител и 
назначува раководител на установите кои ги 
основал Извршниот совет (член 21 став 2)! 

— ги врши правата што по овој Закон 
му припаѓаат на Извршниот совет како осни-
вач (член 30) 

б) Од досегашната надлежност на укина-
тиот Совет за просвета 

1) Закон за заштита на спомениците на 
културата и природните реткости („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11/48) 

— донесува во согласност со. Државниот 
секретаријат за работите на финансиите 
правилник за надоместувањето што ќе му се 
даде На нађ дувачот на предмет заштитен по 
член 1 од овој Закон (член 4 став 2) 

— врши општ надзор и раководство над 
заводите за заштита на културните споме-
ници и природните реткости во НРМ (член 
17 став 3) 

— одредува установи што ќе соработуваат 
со заводите за заштита на културните спо-
меници и природните реткости (член 18) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вање на овој Закон (член 29) 

2) Закон за државните архиви („Службен 
весник на НРМ" бр. 1/51) 

— ја претресува и предлага претсметката 
на приходите и расходите на Државната ар-
хива на НРМ (член 4 ст. 1) 

— го пропишува установувањето и обе-
мот на збирките од историско-архивски ма-
теријал при музеите, научните институти и 
другите научни и културни установи (член 8) 

— одредува и пропишува услови за пре-
давање историско-архивскиот материјал од 
страна на државните надлештва и установи, 
општествените и задружните организации, 
верски установи и поединци. (член 10 став 3) 

— донесува прописи за тоа што се смета 
за историско-архивски материјал, за ползу-
вање на тој материјал и други прописи за 
применувањето на овој Закон (член: 19) 

3) Закон за управување со културно-про-
светните, уметничките и научните установи 
)(„Службен весник на НРМ" бр. 9/56) 

— ги врши правата и должностите во по-
глед на управувањето со! ќултурно-просвет-
ните, уметничките и научните установи 
(член 28 став 1) 

— одредува на кои културно-просветни. 
уметнички и научни установи основани од 
стопански и општествени организации ќе се 
применуваат одредбите на овој Закон (член 
29 став 1) 

4) Уредба за курсеви за неписмени (Служ 
бен весник на НРМ" бр. 14/47) 

— дава упатства за применувањето на 
Уредбата за курсеви за неписмени (член 13) 

5) Уредба за пионерските домови („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 21/48) 

— издава поблиски прописи за организа-
цијата и работата на пиоеерските домови и 
за извршувањето на оваа Уредба (член 12) 

6) Уредба за оснивање на просветно-дома-
ќински курсеви („Службен весник на НРМ;< 

бр, 11/48) 
— донесува поблиски прописи за органи-

зацијата и работата на просветно-домаќин-
ските курсеви (член 6) 

7) Уредба за куклените театри („Службен 
весник на НРМ" бр, 16/50) 

— донесува поблиски прописи за органи-
зацијата и работата на куклените театри и 
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упатства за спроведување на оваа Уредба 
(член 5) 

Б. Во делокруг на секретарот на Советот 
за просвета и култура 

1) Закон за музеите („Службен весник на 
НРМ" бр. 11/48) 

— врши непосреден надзор и раководство 
над музеите што ги основал Извршниот со-
вет (член 4 ст. 1) 

— води општ надзор над работата на му-
зеите од локално значење и издава прописи 
за нивната стручна работа (член 4 став 3) 

2) Закон за заштита на спомениците на 
културата и природните реткости („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11/48) 

— донесува поблиски прописи за органи-
зацијата и водењето на картотеките на за-
штитените предмети (член 22 ст. 3) 

— решава во втор и последен степен про-
тив решенијата ка заводите за заштита 
(член 24) 

3) Закон за државните архиви (Службен 
весник на ИРОД" бр. 1/51) 

— одобрува накнада за историско-архив-
скиот материјал (член 12) 

— дава одобрение за изнесување на исгго-
риско-архивеки материјал од територијата 
на НРМ, доколку тој не е материјал што по 
сојузните прописи припаѓа на Државната ар-
хива на ФНРЈ (член 13 став 2) 

— дава одобрение за објавување на исто-
риско-архивски материјал и поедини списи 
на предлог ол архивскиот совет (член 14 ст. 1) 

— дава одобрение за објавување на исто-
риско архивски материјал помлад од 20 го-
дини (член 14 став 2) 

П. Во делокругот на секретарот на Сове-
тот за просвета и култура спаѓаат и работите 
кои со одредбите на член 80 став 3 од Закоч 
нот за органите на управата во Народна Ре-
публика Македонија се пренесени во надлеж 
ност на Советот. 

За вршење на поедини работи од одделот 
I под Б), како и за вршење на поедини работи 
од претходниот став секретарот на Советот 
за просвета и култура може да ги овласти 
вишите службеници на Советот. 

Член 6 
I. Покрај работите од областа на зашти-

тата на народното здравје од досегашната 
надлежност на укинатиот Совет за народно 
здравје и социјална заштита кои со одред-
бата на член 80 став 3 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македо-
нија се пренесени на Советот за народно здра 
вје, во надлежност на овој Совет како* коле-
гијален орган се пренесува и следната ра-
бота: 

1) Упатство за оставањето на организа- * 
пиј ата на домовите за народно здравје 
(„Службен весник на НРМ" бр. 17/53) 

— донесува поблиски прописи за внатреш 
ната организација и работата на домовите за 
народно здравје (чл 11) 

2) Решение за оснивање училишта за бол-
ничари („Службен весник на НРМ" бр. 11/56) 

— дава согласност на Советот за школ-
ство на прописите со кои се утврдува наста-
вниот план и програмата (точ. 4) 

П. Во делокруг ка секретарот на Советот 
за народно здравје спаѓаат работите кои со 
одредбите на член 80 став! 3 од Законот за 
органите на управата во Народна Република 
Македонија се пренесени во надлежност на 
Советот. 

Член 7 
I. Покрај работите од областа на општата 

социјална заштита од досегашната надлеж-
ност на укинатиот Совет за народно здравје 
и социјална заштита кои, со одредбите на чл. 
80 став 3 од Законот за органите на управата 
во Народна Република Македонија се прене-
сени на Советот за социјална заштита, во 
надлежност на овој Совет се пренесуваат и 
следните работи: 

1) Закон за вршење на старателство 
(„Службен весник на НРМ" бр. 18/50) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вање на овој Закон (член 62) 

2) Закон за социјалните установи („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 40/55) 

— го одредува} делокругот на одделни 
видови на социјални установи и тоа за соци-
јално-здравствените установи во согласност 
со Советот за народно здравје, а за социјално-
всспитно-просветните установи во согласност 
со Советот за просвета и култура (член 2 
став' 2) 

— ги врши правата и должностите на 
државен орган надлежен за работите и зада-
чите на социјалните установи на кои осни-
вач е Извршниот совет (член 9) 

— определува посебни технички и струч-
ни услови за оснивањето и работењето на 
одделни видови сопи јални установи а за со-
цијално воспитно-просветни установи во со-
гласност со Советот за просвета и култура 
(член 10 став 2) 

— донесува поблиски одредби за извршу-
вање на овој Закон а за социјалните установи 
што имаат воспитно-образователен карактер 
во согласност со Советот за просвета и кул-
тура (член 56) 

3) Уредба за оснивање на Фонд за соци-
јални установи („Службен весник на НРМ" 
бр. 24/52) 

— донесува во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на финансиите по-
блиски прописи за извршување на оваа Уред-
ба (член 6) 

4) Уредба за давање парична помош на 
жртвите од фашистичкиот терор и нивните 
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фамилии („Службен весник на НРМ" бр. 
23/53) 

— ги обезбедува средствата за помошта по 
одредбите на оваа Уредба (член 10) 

— издава упатства за спроведување на 
оваа Уредба (член 17) 

5) Одлука за додатоците за посебни усло-
ви за работа на наставниот и воспитниот пер-
сонал во установите за социјално« образование 
и воспитување („Службен весник на НРМ" 
бр. 16/53) 

— донесува во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на финансиите побли-
ски прописи за спроведување на оваа одлука 
(точка V) 

П. Во делокруг на секретарот на Советот 
за социјална заштита спаѓаат работите кои 
со одредбите на член 80 став 3 од Законот за 
органите на управата во Народна Република 
Македонија се пренесени во надлежност на 
Советот. 

Член 8 
Во надлежност на Секретаријатот за за-

конодавство и организација на Извршниот 
совет се пренесуваат од досегашната надлеж-
ност на укинатиот Државен секретаријат за 
работи на општата управа и буџетот и след-
ните работи: 

1) Уредба за надлежноста на Државниот 
секретаријат за општата управа и буџета* 
(„Службен весник на НРМ" бр. 33/55) 

—- водењето на надзор над извршувањето 
на прописите за избирачките списоци (член 3 
точка 5) 

— работите во врска со спроведувањето 
изборите за органите на самоуправувањето 
на производителите во! стопанството (член 3 
точка 6). 

Член 9 
Во надлежност на Секретаријатот за ин-

дустрија се пренесуваат следните управни 
работи од досегашната надлежност на укина-
тиот Државен секретаријат за работи на сто-
панството: 

1) Наредба за стопанските дејности што 
се сметаат °а слични на занаетчиските дејно-
сти („Службен весник на НРМ" бо. 21/54) 

— донесува решение кои производни и 
услужни дејности се признаваат за слични 
занаетчиски дејности (точ. 2) 

2) Уредба за оснивање на инспекција на 
парни котли („Службен весник на НРМ" 
бр, 31/55) 

— ги назначува инспекторите на Репу-
бличкиот инспекторат за парни котли освен 
главниот инспектор (чл. 6) 

3) Уредба за оснивање на рударско-мета-
луршка инспекција („Службен весник на 
НРМ" бр. 31/55) 

— ги назначува инспекторите на Репу-
бличкиот рударско-металургискиот инспек-
торат освен главниот инспектор (член 5) 

4) Уредба за домашна ракотворба („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 35/55) 

— одредува кои стопански дејности се сме-
таат како домашна ракотворба (чл. 1 став 3) 

Член 10 
Во надлежност на Секретаријатот за зем-

јоделство се пренесуваат следните управни 
работи: 

а) Од досегашната надлежност на Изврш-
ниот сове* ( 

1) Закон за унапредувањето! на сточарство-
то („Службен весник на НРМ" бр. 35/54) 

— донесува прописи за утврдување на ме-
ѓусебните односи во поглед стручната работа 
на установите за научно-истражни работи во 
сточарството (член 3 став 2) 

— определува во согласност со- Извршниот 
совет реони кои најдобро одговараат за од-
гледување на поедини раси и соеви добиток; 
(член 6 став 1) 

— донесува прописи за оснивањето и ра-
ботењето на сточарските селекциони станици, 
припусни станих;и" и станиците за вештачко 
осеменување и борба против стерилитетот 
(член 14) 

— во согласност со Државниот секретар за 
финансии донесува прописи за издавање на 
награди, дипломи и пофалби (член 20 став 2) 

— донесува во согласност со Секретари ја 
тот за индустрија на Извршниот совет про-
писи за изградба и локација на сточарски 
објекти (член 23) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вање на овој Закон (член 29) 

2) Закон за унапредување на овоштарство-
то („Службен весник на НРМ" бр. 35/54) 

— донесува во согласност со Советот за 
просвета и култура прописи за уредување на 
меѓусебните односи во поглед стручната ра-
бота на установите за научно-испитувачки 
работи во овоштарството (член 5 став 2) 

— ги одредува во согласност со Изврш-
ниот совет овоштарските реони и подреони 
(член 6 став 4) 

— во согласност со Државниот секрета-
ријат За работи на финансиите го определува 
видот, обемот и начинот на помошта за подиг 
нување на овошни насади во ерозиони, стрм-
им и каменити терени како и за подигнување 
то на комплексни и плантажни насади (член 
13 став 2 и 3) 

— во согласност со Државниот секретар за 
работи на финансиите донесува прописи за 
издавање на награди;, дипломи и пофалби 
(член 1,5 став 2) 4 

— донесува во согласност со Извршниот 
совет прописи и мерки за засилување на до-
машната преработка на овоштието, изградба 
н а сушници, плодочувалишта, расхладни уре-
ди, рачни конзервни работилници и слично 
(член 32) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вањето на овој Закон член 40) 

3) Закон за унапредувањето' на лозарство-
то („Службен весник на НРМ" бр. 35/54) 
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— донесува во согласност со Советот за 
просвета и култура пропис: за меѓусебните 
односи во поглед на стручната работа на науч-
но-истражувачките установи во- лозарството 
(чл. 5 став 2) 

— одредува со согласност со Извршниот 
совет лозарски реони и подреони (член 6 
став 4) 

— во согласност со Државниот секретари-
јат за работи на финансиите одредува со свои 
прописи накнада за земјоделските произво-
дители притежатели на лозја со родни хи&ри 
ди (член 9 став 3) 

— во согласност со Државниот секретари-
јат за раоош на фухн^нсиите донесува по-
писи за издавање на награди, дипломи, по-
фалил и други признанија (член 14 став 2) 

— донесува поолиски прописи за извршу-
вање на ОВОЈ Закон (член бб) 

4) Закон за сузоивање и уништување на 
плевелите („Службен весник на И-ѓМ" бр. 
40/55) 

— донесува поблиски прописи кои плевел-
ни растенија се прогласуваат за многу штетни 
(член 2 став 3) 

— донесува поблиски прописи за работа-
та на семечистачките станици и пунктови, за 
триорите во јавна употреба и за начинот на 
контролата на семенскиот материјал (чл. 5 
став 3) 

— во согласност со Државниот секретари-
јат за работи на финансиите донесува по-
блиски прописи за висината на накнадата за 
учество во општите акции за сузбивање и 
уништување на многу штетни плевели (член 
13 став 3) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вање на овој Закон (член 16) 

5) Закон за заштита на добитокот од за-
разните болести („Службен весник на НРМ" 
бр. 9/56) 

— дава согласност превентивните бележе-
ња против заразни болести од член 2 од овој 
Закон да се вршат за сметка на сопственикот! 
односно органот на управување (чл. 28 ст. 2) 

6) Од досегашната надлежност на укина-
тиот Државен секретаријат за работи на сто-
панството 

1) Закон за сузбивање полската штета 
(„Службен весник на НРМ" бр. 16/50) 

— донесува поблиски прописи за извршу 
вање на овој Закон (член 27) 

2) Закон за рибарство („Службен весник 
на НРМ" бр, 21/50) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вање на овој закон (член 48) 

3) Уредба за култивизација и исползување 
на црничевите дрвја („Службен весник на 
НРМ" бр. 18/48) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вањето на оваа Уредба (член 7) 

4) Одлука за востановување награда за ра 
ботата на сузбивањето- на туберкулозата и 
брузелозата по добитокот („Службен весник 
на, НРМ" бр. 13/55) 

— донесува упатство во согласност со 
Државниот секретаријат за работи на финан-
сиите за спроведување на оваа одлука (т. 5) 

Член 11 
Во надлежност на Секретаријатот за шу-

марство се пренесуваат сите управни работи: 
а) Од досегашната надлежност на Изврш-

ниот совет 
1) Закон за заштита на стрмните земји-

шта од смивање и одронување („Службен 
весник на НРМ" бр. 23 /52) 

— одредува во согласност со Извршниот 
совет подрачје каде стрмните земјишта се 
подложни на смивање и одронување и опре-
делува рокови во кои да се изврши преориен-
тација на земјоделското производство (чл. 4) 

— одредува во согласност со Извршниот 
совет' да се преземаат посебни заштитни 
мерки за поодделни подрачја (член 5) 

— го одредува во согласност со Изврш-
ниот совет обемот и видот на помошта (член 
6 став 2) 

2) Закон за пасиштата и утрошите од оп-
штонароден имот („Службен весник на НРМ" 
бр. 19/55) 

— во согласност со Државниот секретари-
јат за работи на финансиите ја одредува ви-
сината и начинот на наплатувањето на надо-
кнадата за пасиштата и у тр ин ите што ги ко-
ристат селата (член 17 став 2) 

— во согласност со Секретаријатот за зем-
јоделство донесува поблиски прописи за из-
давањето на пасиштата во закуп со јавно 
наддавање и за програмата за стопанисување 
со пасиштата и утрините (член 18) 

— во согласност со Државниот секретари-
јат За работи на финансиите донесува пропи-
си за управување и користење на фондовите 
за одржување и унапредување на пасиштата 
(член 21) 

б) Од досегашната надлежност на у^ича-
тиот Државен секретаријат за работи на 
стопанството 

1) Закон за ловот („Службен весник на 
НРМ" бр. 10/49) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вањето на овој Закон (член 56) 

2) Закон за шумите („Службен весник на 
НРМ" бр, 23/49) 

— донесува прописи за извршувањето на 
овој закон (член 56) 

3) Закон за пошумување („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 1/51) 

— донесува поблиски прописи за спрове-
дување на овој Закон (член 24) 

4) Закон за пасиштата и утрошите од оп-
штонароден имот („Службен весник на 
НРМ" бр. 19/55) 

— во согласност со Секретаријатот за 
земјоделство донесува поблиски прописи за 
инвентаризациј а, категоризациј а, класифи-
кација и разграничување на пасиштата и 
утрошите (чл. 10) 
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— во согласност со Секретаријатот за 
земјоделство дава упатство за времената ин-
вентаризација, категоризација и класифика-
ција и за времените годишни програми за 
стопанисување (член 27) 

— врши општ надзор над извршувањето 
на овој Закон1 (член 28 став 2) 

Член 12 
Во надлежност на Секретаријатот за со-

обраќај се пренесуваат следните работи: 
а) Од досегашната надлежност на Из-

вршниот совет 
1) Закон за јавните патишта („Службен 

весник на НРМ" бр. 19/55) 
— врши во согласност со Извршниот совет 

категоризација на јзвен пат од II ред во ја-
вен пат од ПГ ред и обратно и тоа по претход-
но мислење на народниот одбор што управу-
ва со патот (член II став 1) 

— во« согласност со Извршниот совет од-
редува да непосредното управување со јав-
ните патишта од прв ред го врши Дирекци-
јата за патишта (член 12 став 3) 

б) Од досегашната надлежност на Држав 
ниот секретаријат за работи на стопанството 

1) Закон за јавните патишта („Службен 
весник на НРМ" бр. 19/55) 

— донесува во согласност со Секретарија-
тот за земјоделство и Секретаријатот за шу-
марство на Извршниот совет прописи за дрв-
ните насади извон населените места (чл. 23 
став* 2) 

2) Одлука за оснивање сообраќајна комо-
ра на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 
19/55) 

— врши надзор над, законитоста на од-
делните акти на Комората (точка 4). 

Член 13 
Во надлежност на Секретаријатот за оте-

ков промет се пренесуваат следните работи: 
а) Од досегашната надлежност на Из-

вршниот совет 
1) Закон за туристичкото логорување 

(„Службен весник на НРМ" бр. 9/56) 
— ослободува во согласност 4 со Држав-

ниот секретаријат за работи на финансиите 
делимично или наполно одделни организации 
од плаќање надоместок за користење на ме-
стото што не е претходно одредено за посто-
јано логорување (член 13 став 3) 

2) Уредба за оснивање на Републичка ин 
спекција за пазариште („Службен весник на 
НРМ" бр, 6/54) 

— ги назначува инспекторите на Репу-
бличкиот пазаришен инспекторат освен 
главниот инспектор (член 2 став 4) 

б) Од досегашната надлежност на уки-
натиот Државен секретаријат за работи на 
стопанството 

1) Закон за туристичко логорување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 9/56) 

— донесува поблиски прописи за тури-
стичкото логорување (член 19) 

Член 14 
Во надлежност на Секретаријатот' за ко-

мунални работи и урбанизам се пренесуваат 
од досегашната надлежност на укинатиот 
Државен секретаријат 'за работи на стопан-
ството следните работи: 

1) Уредба за димничарската служба 
(„Службен весник на НРМ" бр. 4/50) 

— врши надзор над организацијата и 
вршењето на димничарската служба (член 
14 став I) 

— донесува 90 согласност со Државниот 
секретаријат за внатрешни рабо™ поблиски 
прописи за извршување на оваа уредба 
(член 19) 

2)Уредба за изградба станбени згради на 
лицата пребегани од Егејска Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/51) 

— донесува во согласност со Советот за 
социјална заштита и Државниот секретари-
јат за работи на финансиите поблиски про-
пиен за извршување на оваа уредба (член 13) 

3) Уредба за забрана да се зида со плита-
ри и за запазување хигиенските услови за 
станбените згради („Службен весник на 
НРМ" бр. 25/52) 

— одредува, во согласност со Советот за 
народно здравје и Секретаријатот за инду-
стрија, хигиенско-технички услови што мо-
раат да имаат зградите што се зидаат со 
плитари (член) 3 став 2) 

— пропишува, во согласност со Секрета-
ријатот за индустрија, поблиски одредби за 
контролата при ѕидањето со плитари (чл. 4 
став 2) 

—одредува, во согласност со Советот за 
народно здравје хигиенско-техничките усло-
ви за нужниците и буништата (член 14 ст. 2) 

— донесува во согласност со Советот за 
народно здравје и Секретаријатот за инду-
стрија поблиски прописи за давање одобре-
нија за ѕидање и хигиенеко>-техничките ус-
лови на станбените згради по селата како 
и за вршење контрола по претходниот став 
(член 16 став 2) 

— донесува поблиски прописи за спрове-
дување на оваа уредба (член 19) 

4) Напатствие за начинот на именување 
на населените места, улиците и плоштадите 
и за нумерирање на куќите („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 21/52) 

— врши надзор над извршувањето на. ова 
напатствие (т. 27) 

Член 15 
-I. Во надлежност на Секретаријатот за 

ТРУД се пренесуваат следните работи: 
а) Од досегашната надлежност на уки-

натиот Државен секретаријат з<а работи на 
стопанството 

1) Закон за занаетчиството („Службен 
весник на НРМ" бр. 3/51) 

— одобрува да, Чс1е стручну !а спрема 
утврди и со други доказни средства (чл. 7 
став 2) 
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— донесува решенија за признавање на 
свидетелствата за положен: испит за занает-
чиски помошник или мајстор во странство 
(член 10 став 2) 

— донесува поблиски прописи за начинот 
на поднесување пријава за полагање испит 
за занаетчии, за испитна програма, за соста-
вот и работата на испитната комисија, за 
формата и содржината на помошничето 
свидетелство, како и друго во врска со овој 
испит (член 26) 

— именува испитни комисии за поедини 
струки за занаетчиски мајстор (член 30 ст. 2) 

— ја одредува висината и начинот на пла-
ќање трошковите на испитните комисии за 
занаетчиски мајстор (чл. 36) 

— донесува поблиски прописи за содржи 
ната и прилозите кон молбата за полагање 
мајсторски испит, за испитната програма и 
предметите, за составот на комисијата и неј-
зината работа, за формата и содржината на 
дипломата, како и за се друго во врска со 
полагањето на овој испит, (член 37) 

— установува дека лицето до денот на 
влегувањето во сила на овој Закон што оба-
вувале занает од 20 години и е постаро од 
45 години ги исполнуваат условите за занает-
чиски мајстор и за водење на занаетчиски 
дуќан (член 177) 

2) Правилник за полагање испити за ква-
лификувани работници кои се здобиле со 
стручна спрема по пат на проучување („Служ 
бен весник на НРМ" бр. 13/56) 

— определува за поедини занимања при 
Секретаријатот за труд на И З В Р Ш Н И О Т совет 
да се образуваат комисии за квалификуваш! 
и висококвалификувани работници (член 4 
став 4) 

б) Од досегашната надлежност на укина-
тиот Совет за народно здравје и социјална 
заштита 

Уредба за работни односи и плаќање на 
домашниот . помошен персонал („Службен 
весник на НРМ" бр. 34/52) 

— донесува поблиски прописи за извршу-
вање на оваа Уредба (член 18) 

П. Во надлежност на Секретаријатот за 
тру& се ставува и донесувањето на прописи 
за стручната спрема и стручните испити за 
работниците и службениците во стопанските 
организации за чие донесување по досегаш-
ните прописи беа овластени другите републи-
чки органи. Овие прописи Секретари! атот ги 
донесува во согласност со Државниот секре-
таријат, односно- Секретаријатот на Изврш-
ниот совет во чиј делокруг спаѓаат работите 
на соодветната област во стопанството. 

Член 16 
I. Во надлежност на Секретаријатот за 

општа управа на Извршниот совет се прене-
суваат бд досегашната надлежност на укина-
тиот Државен секретаријат за работи на оп-
штата управа и буџетот сите работи кои се 
однесуваат на спроведувањето на сојузните 

и републичките) прописи за организација на 
републичките органи и установи, службенич-
ките односи и стручното образование на 
службениците на државните органи и уста-
нови, систематизацијата, унапредувањето на 
државната администрација и администра-
тивното работење, како и другите работи на 
општата управа сем работите од член 3 точка 
3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 од Уред-
бата за надлежноста и организацијата на Др-
жавниот секретаријат за работи на општата 
управа и буџетот („Службен весник на НЕМ" 
бр. 33/55). 

П. Во надлежност на Секретаријатот за 
општа управа се ставуваат следните работи: 

1) може во согласност со Извршниот совет 
да ја менува систематизацијата на работните 
места во републичките органи на управата 
и установите, која е утврдена со прописите 
на Извршниот совет, и тоа во* рамките на 
овластувањата одредени со тие прописи; 

2) може во согласност на Извршниот совет 
да установува дополнителни плати за нови 
работни места и да врши поединечни измени 
во однос на висината на дополнителните пла-
ти за поедини работни места во републич-
ките органи на управата, со исклучок во др-
жавните секретаријата, совети и во устано-
вите а кои. што се утврдени со прописите на 
Извршниот совет. 

Член 17 
Во надлежност на Дирекцијата за пати-

шта се пренесуваат од досегашната надлеж-
ност на Управата за патишта, патен и езер-
ски сообраќај сите управни работи во врска 
со изградбата и одржувањето' на патиштата 
освен тие што со Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија 
и одредбите на оваа уредба се пренесени во 
надлежност на Секретаријатот за сообраќај. 

Член 18 
Државните секретаријата и совети можат, 

во рамките на својот делокруг и овластува-
њата за донесување на прописи што им се 
одредени со Законот за органите на управа-
та во Народна Република Македонија и За-
конот за државната управа, да донесуваа* 
поблиски прописи за извршувањето на уред-
бите и другите прописи на Извршниот совет 
за чие донесување е овластен Извршниот со-
вет. Ако прашањето за кое ареба да се до-
несе пропис спаѓа во делокруг на два или 
повеќе државни секретаријата односно со-
вети, овие прописи тие ќе ги донесат спо-
разумно. 

Член 19 
Старешината на републичките органи на 

управата и на установите што ги основале 
републичките органи на управата што имаат 
.право на наредбодавец се овластени, во со-
гласност на Државниот секретаријат за ра-
боти на финансиите, да ја менуваат намената 
односно висината на средствата предвидени 
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во буџетот помеѓу партиите на истата глава, 
но не можат да вршат измени помеѓу сред-
ствата наменети за лични и средствата на-
менети за материјални расходи. 

Член 20 
Државните секретари] ати и совети можат 

во согласност со Извршниот совет а по прет-
ходно прибавено™ мнение на Секретаријатот 
за општа управа на Извршниот совет, да 
установуваат дополнителни плати за нови 
работни места и да вршат поединечни изме-
ни во однос на Висината на дополнителните 
плати, што се утврдени со одлука на Изврш-
ниот совет, за поедини работни места во др-
жавниот секретаријат односно советот. 

Член 21 
Државните секретаријати, републичките 

совети и другите републички органи на упра-
вата во чиј делокруг спаѓаат работите што се 
однесуваат на установите со самостојно фи-
нансирање и на другите установи што ги ос-
ниваат републичките органи даваат свое 
мнение за утврдување систематизацијата на 
работните места во тие установи. 

Член 22 
Ако на основа одредбите на член 80 во 

врска со член 22-24, 26—29 и 31—40 од Зако-
нот за органите на управата на Народна Ре-
публика Македонија и одредбите на член 
2—17 на оваа Уредба не може да се утврди 
кој од постојните републички органи на 
управата е надлежен за одредена управна 
работа Секретари] атот за законодавство и ор-
ганизација ќе даде објаснение за тоа кој ор-
ган е надлежен за таа работа. 

Ако некој од заинтересираните републич-
ки органи на управата не се согласи со поја-
снеше его на Секретаријатот за законодав-
ство и организација спорното прашање ќе го 
решава Извршниот совет. 

Член 23 
Републичките органи на управата во чија 

надлежност се пренесени поедини управни 
работи со одредбите на оваа уредба, тие ра-
боти ги вршат под условите и на начинот оп-
ределен со прописите со кои тие работи се 
регулирани. 

Член 24 
Надлежностите утврдени со оваа уредба 

можат да се менуваат и со одлуки и други 
прописи на Извршниот совет со кои се регу-
лираат соодветните прашања. 

Член 25 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС Брот 250 
19 јули 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсо®, е. р. 

171, 
На основа т. Ш од Одлуката за основни-

те и за нормите на придонесот за кадрови во 
стопанството за 1956 година („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 20/56 година), чл. 15 еп. 2 и 
чл. 22 од Уредбата за фондовите за кадрови 
во стопанството (Службен лист на ФНРЈ бр. 
27/56) Извршниот совет, донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОРМИТЕ НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ ВО 
ТРГОВИЈАТА ЗА 1956 ГОД. 

1. Трговските претпријатија на мало, тр-
говските дуќани и продавниците на произ-
водните претпријатија ќе плаќаат на име 
придонес за кадрови во 1956 г., покрај пред 
видениот придонес со Одлуката на Сојузни-
от Извршен совет според нормата од 0,5 %о 
(премили), уште и 1%о од остварениот про-
мет по одбивање на данокот на прометот. 

2. Добиените средства по т. 1 од оваа Од-
лука ќе можат да се употребат за подмиру-
вање на сите расходи на редовните и вечер-
ните трговски школи и нивните домови, во 
кои се подготвува нов кадар и обучува по-
стоеќиот кадар во трговијата. 

3. Оваа Одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1956 година. 

ИС бр. 255 
19 јули 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

172. 

На основа член 8 став 2 и член 27 став 4 
од Уредбата за патните и селидбените тро-
шоци („Службен лист на ФНРЈ" бр 28/55 и 
26/56), Извршниот совет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА 

СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И ЗА ОДВОЕН 
ЖИВОТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И 

УСТАНОВИ 
1. Висината на дневниците за службени 

патувања на службениците на републичките 
органи и установи изнесува: 

за службениците распоредени 
од V платни разред нагоре 
за службениците распоредени 
од X до VI платен разред . . 
за другите службеници . . . 

1.300 дин. 

1.200 дин. 
1.000 дин. 
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2. Висината на накнадата за одвоен живот 
од семејството! за републичките службеници 
од 3.000 до 10.000 динари. 

3. Оваа! одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 240 
19 јули 1956 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Васил Ѓоргов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

173. 

На основа член 2 став 1 од Уредбата за 
формирање фондови за унапредување на 
шумарството и за управување со тие фон-
дови, Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН НА УПР А-
ВУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАР-
СТВОТО 

1. Со Републичкиот фонд за унапреду-
вање на шумарството управува Управни од-
бор' од 7—9 члена кои ги именува Извршни-
от совет. 

Извршниот совет именува и претседател 
на Управниот одбор на фондот. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 243 
19 јули 1956 год. 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Ваши Ѓоргов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

174. 

На основа член 13 став 2 од Законот за 
органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет го донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И 

ЧЛЕНОВИ ЦА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 

I. Во републичкиот Совет за социјална 
заштита се именуваат: 

1) За претседател ВРАЊЕШЕВИЋ — 
МАЛЕВСКА МИЛКА, досегашен секретар 
на укинатиот Совет за народно здравје и со-
цијална заштита. 

2) За членови од редот на граѓаните: 
— ЛЕВКОВ БЛАГОЈ, народен пратеник1 

од Скопје; 
— ВЕЉКОВИЋ БРАНКО, професор на 

Филозофскиот факултет на Универзитетот 
во Скопје; * 

— ПОПОВСКИ СТОЈЧЕ, претседател на 
Околискиот суд во Скопје; 

— Д-р ПАНДИЛОВ НИКОЛА, лекар во 
Бардовци; 

— ХАМОВИЋ ЈЕЛЕНА, новинар од Ско-
пје; 

— ПЕТРОВСКИ БРАНКО, педагог од 
Скопје; 

— ПАРКАЧЕВА БРАНКА, педагог од 
Скопје; 

— ДЕЛЕВСКИ ДИМКО, службеник од 
Скопје; 

II. Ова решение влегува во сила Бедната. 
ИС бр. 227 

9 јули 1956 година 
Скопје 

Извршев совет 

Секретар, Претседател, 
К. Георгиевски, е. р. Љ. Арсов, е. р. 

175. 
На основа член 13 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна, Република 
Македонија, Извршниот совет го донесе 
следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И 

ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

I. Во републичкиот Совет за народно 
здравје се именуваат: 

1) За претседател ПОПОВСКИ ЕЛИСИЈЕ, 
сојузен народен пратеник. 

2) За членови од редот на граѓаните: 
— Д-р ПОПАДИЋ ВУКАШИН, директор 

на Централниот хигиенски завод во Скопје; 
— МИХАЈЛОВ АНГЕЛЕ, народен прате-

ник од Скопје; 
— МАНГОВСКИ ПЕТАР, доцент на Уни-

верзитетот' во Скопје; 
— ПАПОВСКИ СВЕТОЗАР, сигужбеник 

од Скопје; 
— ИЛИЕВ ПАНТА, републички јавен 

правобранител од Скопје; 
— КРСТЕВСКИ АЛЕКСАНДАР, студент 

од Скопје; 
— НЕГРИЕВСКИ ФИЛИП, секретар на 

републичкиот Завод за социјално! осигуру-
вале од Скопје; 

— ЧАДИКОВСКИ ПЕТКО, службеник од 
Скопје. 
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II. Ова решение влегува во сила веданта. 

ИС бр. 228 
0 јули 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, 
К. Георгиевски, е. р. 

Претседател, 
ЈБ. Арсов, е. р. 

176. 

На основа точ. П ст. 2 и 'Ноч. III од Од-
луката за доделување дотација за подобру-
вање условите за користење одморот на ра-
ботниците и службениците („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 24/56 г.), Извршниот совет 
донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД 

РЕЗЕРВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Сумана од 22,000.000.— динари доделе-
на од средствата на резервата на федера-
цијата се расподелува на: 
— Формалниот сојуз на Ма-

кедонија 7,000.000 дик. 
— Советот за грижи и вос-

питување на децата на 
Македонија 2,500.000 дин. 

— Сојузот на извидници и 
платило* 3,000.000 дин. 

— Планинарскион фјуз на 
Македонија 4,000.000 дин. 

— Иницијативниот одбор за 
формирање друштва при-
јатели: на природата 3,000.000 дин. 

— Туристичкиот сојуз на Ма-
кедонија 2,500.000 дан. 
П. Од средствата на Народна Република 

Македонија, на општествените организации 
под I од ова решение се доделува 80% од 
износите на федерацијата односно вкупно 
17,600.000.— дин., а 20% односно 4,400.000.— 
динари да им ги доделат народните одбори. 

Ш. За извршување на ова решение ќе се 
грижи Државниот секретаријат за работи 
на финансиите. 

IV. Ова решение влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 242 
19 јули 1956 год. 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р. 

177. 
На основа член 4 став 5 од О П Ш Т И О Т за<-

кон за управување со училиштата и во врс-
ка со член 33 од Уредбата за стручните учи-
лишта („Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/52), 
Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
З А С Р Е Д Н О Т О У Ч И Л И Ш Т Е З А С А Н И -

Т А Р Н И Т Е Х Н И Ч А Р И В О С К О П Ј Е 

1. Средното' медицинско училиште за са-
нитарни техничари во Скопје основано во 
1947 година продолжува со работа под на-
зив „Средно училишта за санитарни техни-
чари". 

2. Училиштето има задача со> теоретска 
и практична работа да подготвува средни 
стручни кадрови за потребите на здравстве-
ната служба. 

3. Во училиштето можат да се запишат 
лица што завршиле VI клас гимназија или 
равна на таа школа, а не се помлади од 17 
години ни постари од 20 години. 

Наставата во Училиштето трае две го-
дини. 

4. Наставниот план и програм на Учили-
штето го утврдува републичкиот Совет за 
школство во согласност со републичкиот Со-
вет за народно здравје. 

5. Училиштето за санитарни техничари 
има самостојна претсметка која влегува во 
состав на претсметката на републичкиот Со-
вет за народно здравје. * 

Наредбодател за извршување на прет-
сметката на Училиштето е директорот на 
Училиштето. 

6. Директорот и наставниците на Учили-
штето ги назначува републичкиот Совет за 
народно здравје во согласност со републич-
киот Сове:! за школство'. 

7. Управувањето со Училиштето се вр-
ши: по одредбите на Општиот закон за упра-
вување со училиштата. 

8. Поблиски упатства за спроведување 
на ова Решение ќе донесе републичкиот Со-
вет за народно^ здравје во согласно ст1 со ре-
публичкиот Совет за школство. 

9. Ова Решение влегува во сила со де^ 
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 252 
19 јули 1956 год. 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р. 
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178. 

На основа чл. 2 и И од Основната уредба 
за установите со самостојно' финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Извр-

. шниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА 
СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСТНО-

ЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД 
КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

I 
Специјалната болница за. косткозглобна 

туберкулоза во Охрид (во натамошен текст 
Болница), основана во 1951 година продол-
жува да работи како установа со самостојно 
финансирање под истиот назив. 

Седиштето на Болницата е во Охрид. 

И 
Задачата на Болницата е да укажува 

стационаЈрно-терапеудско-профилактичка по 
мош на болните од костнозглобна туберку-
лоза, да работи на издигнувањено и усовр-
шувањето на кадрите, како. на здравствено-
то просветување на народот. 

III 
За остварување задачите од претходната 

точка Болницата има право на управување 
со недвижен имот, уреди, инструменти и 
други движни работи што накнадно ќе се 
потопат и проценам по- постојните прописи. 

IV 
Со Болницата управува управен одбор од 

9 члена како колективен орган на управу-
вање. Управниот одбор го именува репу-
бличкиот Совет за народно здравје. 

Управниот одбор го сочинуваат: еден 
претставник на работниот колектив; еден 
претставник 'на републичкиот Завод за, со-
цијално осигурување; еден граѓанин кого го 
предложува Народниот одбор на Охридска 
околија; и други граѓани што ги одредува 
републичкиот Совет за народно здравје. 

Управникот на Болницата е по својата 
положба член на. управниот одбор. 

Управниот одбор избира свој претседател 
од редот на членовите на управниот] одбор. 
Управникот на Болницата не може да биде 
претседател на управниот одбор. 

Управниот одбор се избира на две го-
дини. 

V 
Со Болницата непосредно раководи уп-

равник. 
Управник на Болницата назначува ре-

публичкиот Совет за народно здравје. 

VI 
Болницата има стручен колегиум што го 

сочинуваат управникот и раководните лица 
на организациони единици. Со правилата, за 
членови на стручниот колегиум можат да се 
одредат и други раководни лица од Болни-
цата. 

Стручниот колегиум е советодавен орган 
на управникот по сит(е поважни стручни 
прашања и по прашањата за раководење со 
Болницата. 

VII 
Од вишковите на приходите над расхо-

дите Болницата може да оснива следни фон-
дови: 

а) фонд за наградување на службеници-
те и работниците; 

б) фонд за замена и дополнување на ос-
новниве средства и за големи поправки; и 

в) фонд за кадрови. 
VIII 

Орган надлежен за работите и задачите 
на Болницата е републичкиот Совет за на-
родно здравје. 

IX 
Ова Решение влегува во сила со денот 

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

ИС бр. 253 
19 јули 1956 год. 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар^ Претседател, 
Васил Ѓоргов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

179. 

На основа член 4 став 5 од Општиот за-
кон за управување со* училиштата и во врс-
ка со член 33 од Уредбата за стручнине учи-
лишта („Службен лист на ФНРЈ" бр. 39/52 
г.), Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ЛЕКАР-

СКИ ПОМОШНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

1. Средното медицинско училиште за ле-
карски помошници во Скопје основано во 
1945 година продолжува со работа под на-
зив „Средно училиште за лекарски помош-
ници". 

2. Училиштето* има задача со теоретска 
и практична работа да подготвува средни 
стручни кадрови за потребите на здравстве-
ната служба. 

3. Во Училиштето можат да се запишат 
лица што завршиле VI клас гимназија или 
на таа равна школа, а не се помлади од 17 
години ни постари од 20 години. 
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Наставата во Училиштето трае т̂ ри го-
дини. 

4. Наставниот план и програм на Учили-
штето го утврдува републичкиот Совет за 
школство во согласност со републичкиот Со-
вет за народно здравје. 

5. Училиштето има самостојна претсмет-
ка која влегува во состав на претсметката 
на републичкиот1 Совет за народно здравје. 

Наредбодавец за извршување на прет-
сметката на Училиштето е директорот на 
Училиштето. 

6. Директорот и наставниците на Учи-
лиштето ги назначува републичкиот Совет 
за народно здравје во согласност со репу-
бличкиот Совет за школство. 

7. Управувањето со Училиштето се врши 
по одредбите на Општиот закон за упра-
вување со училиштата. 

8.Поблиски упатства за спроведување на 
ова Решение ќе донесе републичкиот Совет 
за народно здравје во согласност со репу-
бличкиот Совет за школство. 

9. Ова Решение влегува во сила со де-
нот на објавувањето т о „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 247 
19. јули 1956 год. 

Скопје 
Извршен совет 

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

180. 
На основа точка 2 став 2 од Одлуката за 

дополнителни плати: и одделни надоместоци 
на селско-стопанските стручњаци кои рабо-
тат во установите за унапредување на сел-
ското стопанство („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
34/55) во врска со чл. 35 од Уредбата за пре 
несување на работи во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата 
(„Сл. лист на ФНРЈ" бр. 26/56) и чл. 40 од 
Законот за органите на управата во Народна 
Република Македонија, донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА 
НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ СТРУЧЊА-
ЦИ ЗА КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА СЕ НАОЃА-
АТ ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ЗА ОДРЕ-
ДУВАЊЕ ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК МЕ-

СТО БЕСПЛАТЕН СТАН, ОГРЕВ 
И ОСВЕТЛЕНИЕ 

1. Селско-стопанските стручњаци кои ра 
ботат во установиле за унапредување на 
селското стопанство! на работните места кои 
се наоѓаат вон од населените места, имаат 
право на бесплатен стан, огрев и осветление 

или на надоместок во пари според ова реше-
ние. 

2. Како работни места на селско-стопан-
оките стручњаци што се наоѓаат вон насе-
лени места се сметаат работните места на 
селско-стопанските стручњаци во следните 
установи: 

Во околија Битолска: 
Реонска опитна станица е. Кукуречани 
Земска ергела „11 октомври" е. Гнеотино 
Институт за тутун — Прилеп 
Лозов расадник — Прилеп 
Сточарско селекциона станица е. Долнени 
Во околија Кумановска: 
Станица за унапредување на лозарството 

— Куманово 
Реонска опитна станица е. Речица 
Лозов овоштен расадник — Кратово 
Во околија Скопска: 
Опитно сшпанство е. Бутел* 
Стопанството на Заводот за унапредува-

ње на сточарството е. Инџиково 
Опитно производно стопанство на Заво-

дот за унапредување на лозарството и вит 
жлрадството — Скопје 

Овоштен расадник е. Долно Лисиче 
Факултетско стопанство е. Труоарево 
Во околија Титоввелешка: 
Пастувско станиште е. Манастирец 
Реонска опиена станица е. Јосифово 
Овоштен расадник е. Марена 
Во околија Штипска: 
Реонска опитна станица е. Ерџелија 
Селекционо сточарска станица е. Мездра 
Станица за унапредување на сточарство-

то „Петрушева^. Делчево 
Во околија Охридска: 
Лозов расадник — Струга 
Во околија Тетовска: 
Лозов и овоштен расадник е. Лешок. 
3. Установите од претходниот став на 

своите селско-стопански стручњаци (инжи-
њери-агрономи и земјоделски техничари) 
должни се во местото на своето седиште или 
во непосредна близина да им обезбедат бес-
платен стан, огрев и осветление. 

4. Правата од претходната точка селско-
стопанските стручњаци имаат право да ги 
користат под услов да работат со полно ра-
ботно време на работните места наведени во 
точка 2 од ова решение. 

5. На име бесплатен огрев на селско-сто-
панските стручњаци им припаѓа годишно и 
тоа: 

а) на службеник самец или со уште еден 
член на фамилијата 2 тона ќумур (лигнит) 
и 1 метар дрва, или 4 метра дрва; 

б) на службеник со уште два или три 
члена на фамилијата 3 тона ќумур (лигнит) 
и 1,5 метра дрва, или 5 метра дрва; 4 

в) на службеник со уште 4 или повеќе 
члена на фамилијата, 4 тона ќумур (лигнит) 
и 2 метра дрва или 6 метра дрва; 
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Во местата каде набавувањето на ќумур 
е сврзано со потешкотии или пак истиот не 
може да> се добие, во овој случај на службе-
ниците им следува соодветна количина дрва 
од претходниот став. 

6. Огревот се дава за една година одна-
пред и тоа за време од 1 септември на те-
куштата година до 31 август на наредната 
година. 

7. Ако службеникот во текот на годината 
отиде од работното место што повлекува 
право на огрев, а ©гревот му е даден за цела 
година, количината на огрев што при нор-
малната потрошувачка морала да му пре-
остане должен е да ја остави на установата 
која што- огревот му го дала. 

При утврдувањето количината на огре-
вот која службеникот треба да ја врати ќе 
се земе во обзир, не само изминатиот вре-
менски период, но и другите околности кои 
влијаеле на потрошувачката на отровот, (го>-
дишно време, болест во фамилијата и др.). 

8. На име бесплатно осветление на сел-
ско-стопанските стручњаци им припаѓа ме-
сечно и тоа: на службениците од точка 5. 
под а) најмногу 15 К М или до 2,5 I. гас, под 
точка б) најмногу до 20 КУ/ћ ши до 3 1Ј гас, 
под точка в) најмногу до 25 КУ/ћ на елек-
трична енергија или до 3,5 И. гас. 

На службениците ќе им се дава соодветна 
количина на гас ако во станот кој им е до-
делен нема електрично осветление. 

9. Установите кои немаат можност на 
своите селско-стопански стручњаци запо-
слени на работните места наведени во точка 
2 од ова решение да им обезбедат бесплатен 
стан, огрев и осветление, ќе им исплатуваат 
паричен надоместок во месечен износ и тоа: 
на службениците под точка 5 под а) во из-
нос од 3.000 дин., под б) во износ од 3.500 
дан. под в) во износ од 4.000 дин. 

10. Селско стопанските стручњаци кои 
несакаат да се уселат во станот кој устано-
вата го обезбедила во смисла на точка 3 од 
ова решение губат право на паричен надо-
месток од пречих опната точка. 

Ако од истото1 домаќинство повеќе чле-
нови се запослени на работни места во свој-
ство- кое повлекува право на бесплатен стан, 
огрев и осветление односно паричен надо-
месток, овие права му припаѓаат само на 
еден член од тоа домаќинство. 

11. Ова решение стапува во сила од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 1100 
16 јули 1956 год. 

Скопје 

Секретар за Секретаријатот 
за општа управа, 

Душко Ѓорѓиев, е. р. 

181. 
На основа член 3 и 47 од Основниот! за-

кон за заштита на добитокот од заразни бо-
лести („Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/54) 
и член 80 ст. 4 од Законот за органите на 
управата во НР Македонија („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 14/56) Секретаријатот! за 
земјоделство на Извршниот совет ја донесу-
ва следната 

НАРЕДБА 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУ-
ВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ САКАГИЈАТА 

КАЈ ЕДНОКОПИТНИОТ ДОБИТОК 

I 
Со цел да се спречи и одстрани сака ги-

јата кај еднокопитниот добиток (коњи, маз-
ги, мули и магариња) на подрачјето на На-
родна Република Македонија во месеците 
септември, октомври, ноември и декември 
ќе се применат следните мерки: 1) офталмо-
малеинизација на коњите, мазгите и му лиге 
и 2) клинички преглед на магарињата. 

II 
Офталмомалеинизација на коњите, маз-

ните и мулите и клиничкиот преглед на ма-
гарињата ќе ја вршат ветеринарни лекари. 

III 
Советот за стопанство на народниот од-

бор на општината во согласност со советот 
за стопанство на народниот одбор на околи-
јата го одредува времето и местото за оф-
талмомалеинизацијата и клиничкиот пре-
глед на своето подрачје. 

IV 
Секретаријатот за стопанство на народ-

ниот одбор на општината за што поуспешно 
спроведување на мерките од точка I на оваа 
Наредба должен е: 

— да изготви списоци на сопствениците 
на коњи, мазги, мули и магариња; 

— да ги обавести сопствениците на ко-
њи, мазги, мули и магариња за денот на оф-
талмомалеинизацијата и клиничкиот пре-
глед; и 

— да се грижи за доведување на сите 
еднокопитни животни на местото на офтал-
момалеинизацијат!а и клиничкиот преглед. 

V 
Сопствениците односно држателите на 

коњи, мазги, мули и магариња должни се, 
на денот на офталмомалеинизаци(ј ата ида 
клинички преглед да го дотерат својот до-
биток на одреденото место и на ветеринар-
ниот персонал што ја врши офталмомале-
инизацијата и прегледот да му дадат по-
требна помош. ј 
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VI 
Ветеринарните станиши шј̂ о Ке да вр-

шат офталмомалеинизаци ј ата" и клиничкиот 
преглед на еднокопитните животни должни 
се да водат евиденција за прегледаните дво-
рови и животни и добиените резултати. 

На крајот на акцијата, а најкасно до 31. 
XII. 1956 год. околиските ветеринарни ин-
спектори се должни да достават исцрпен из-
вештај за извршената офталмомалеиниза-
ција и клиничкиот преглед на еднокопитни-
ие животни и добиените резултати, по оп-
штини и видови добиток. 

VII 
За нарушување на одредбите од оваа На-

редба ќе се применат казнените санкции 
предвидени во* чл. 71 односно чл. 72 ст. 1 од 
Основниот закон за заштита на добитокот 
од заразни болести. 

VIII 
Оваа Наредба стапува во сила со објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 417 
12 јули 1956 година 

Скопје 
Секретар за земјоделство, 
Инж. Ф. Николовски, е. р. 

182. 

На основа член 3 и 47 од Основниот закон 
за. заштита на добитокот од заразни болести 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/1954) и чл. 
80 ст. 4 од Законот за органиве на управата 
во Народна Република Македонија („Сл. вее 
ник на НРМ" бр. 14/56) Секретаријатот за 
земјоделство на Извршниот совет ја донесу-
ва следната 

НАРЕДБА 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СУЗБИ-

ВАЊЕ НА ЧУМАТА ПО ПТИЦИТЕ 
I 

За сузбивање на чумата по птиците, на 
подрачјето на Народна Република Македо-
нија во» 1956 и 1957 година ќе се примени; 
мерката инжектирање на домашните птици 
која ќе се врши од ветеринарни лекари и 
ветеринарни помошници. 

II 
Советот за стопанство на народниот, од-

бор на општината во согласност со советот 
за стопанство' на народниот одбор на околи-
јата го одредува времето на инжектирањето 
за своето подрачје, имајќи во предвид дека 
најарно време за вршење На ова инжекти-
рање е периодот октомври—март. 

III 
Секретаријатот за стопанство на народ-

ниот одбор на општината за што поуспешно 
спроведување на мерката од точка I на оваа 
Наредба, должен е, на вообичаен начин, да 
го објави денот за спроведување на инжек-
тирањето поодделно за секое населено место 
на своето' подрачје. 

IV 
Сопствениците односно држателите на 

домашни птици должни се: 
— на денот одреден за инжектирање да 

ги држат своите домашни птици затворе-
ни, и 

— на ветеринарниот персонал што го 
врши инжектирањето да му дадат потребна 
помош. 

V 
За нарушување на; одредбине на оваа На-

редба ќе се применат казнените санкции 
предвидени во член 71 односно член 72 ст. 1 
од Основниот закон за заштита на добито-
кот од заразни болести. 

VI 
Ветеринарните станици шгто ќе го вршат 

инжектирањето на домашните птици долж-
ни се да водат евиденција на инјектира-
ните дворови и птици по образецот устано-
вен од Удравата за ветеринарна служба. 

На крајот на акцијата, а најкасно до 31. 
Ш. 1957 год. околиски]^ ветеринарни ин-
спектори се должни да достават исцрпен из-
вештај за извршеното инжектирање на до-
машните птици против чумата н!а( (терито-
ријата на околната, по општини. 

VII 
Оваа Наредба влегува во сила со објаву-

вањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 418 
12 јули 1956 год. 

Скопје 

Секретар за земјоделство, 
Инж. Ф. Николовски, е. р. 

183. 

На основа член 26 с)тав 2, во врска со чл, 
7 од Законот за прометот на семенската сто-
ка и член 80 став! 4 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македо-
нија, Секретаријатот за земјоделство на Из-
вршниов) совет, донесува 
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РЕШЕНИЕ 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТА-
НОВИ КОИ КЕ ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И КВА-

ЛИТЕТОТ НА СЕМЕНСКАТА СТОКА 

I 
Во дел II на крајот на точката 6) од Ре-

шението! за определуваше установи кои ќе 
вршат испитување на здравствената состој-
ба и квалитетот на семенската стока („Спуж 
бен весник на НРМ" бр. 2/55) се ставува за-
пета, после која се додава буквата „и". 

После точка 6) се додава точка седма ко-
ја гласи: 

„7) Станица за, унапредување на земјо-
делството и сточарството во град Охрид". 

II 
Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 
Бр. 420 

12 јули 1956 год. 
Скопје 

Секретар за земјоделство, 
Инж. Ф. Николовски, с р. 

Огласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решение бр. 1269 од 20-Ш-1956 год. ја 

, одобри промената на роденото име на Антовски 
Живков Нон% роден на ден 14-Х-1949 год. во село 
Јегуновце — Тетовска околија од татко Живко и 
мајка Блага така да во иднина роденото име ќе му 
глиси Љубе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ", согласно чл. 21 став 
2 од Законот за личните имиња. (69) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ со решение бр. 7352 од 18-У-1956 год. ја 
одобри промената на фамилијарната име на Трпев-
ски Радован, роден на ден 17-Ш-1931 год. во село1 

Рус јаци — Охридско, од татко Штерјо и мајка Мен-
ка Филиповска настанет во е. Русјаци, така да во 
иднина фами лиј арното име ќе му гласи Салевски. 

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за личните 
имиња оваа промена важи од денот на објавување-
то на „Службен весник на НРМ". (72) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Божин Калинов, од Скопје, подаде тужба за 
развод на бракот против Ангелини Калинова, во 
неизвесност. 

Се поканува тужената Ангелини Калинова во 
срок од 30 дена од денот на објавувањето на огла-
сот во „Службен весник на НРМ", да се јави лич-
но во судот или ја соопшти својата адреса. Во про-
тивен случај ќе и' биде одреден старател кој ќе ја 
застапува на расправата на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 649/56. 
(73) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ОХРИД 
Крстан Трајчевски, од е. Лубаништа, Охрид-

ско, подаде тужба за развод на бракот против Ми-
лица К. Трајческа, од е. Лубаништа, сега во не-
извесност. 

Бидејќи местожителство^ и адресата на туже-
ната се непознати, се повикува во срок од еден 
месец од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на НРМ", да се јани или одреди 
свој застапник. Во противно ќе и' биде одреден ста-
рател кој ќе ја застапува на денот на расправата. 

Од Окружниот суд во Охрид, Г. бр. 339/56. < 
(71) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување неважни барираните чекови за потрошачки 
кредит и тоа: бр. 412642 и бр. 412643 секој по 5.000 
дин., издадени од Народната банка на ФНРЈ — Фи 
лиј ала 802 — Скопје, а гласат на лицето Костадин 
С. Митровски, од Скопје, ул. „29 ноември" бр. 16. 

Се поканува секој што знае нешто за чековите 
или ги притежава да јави на овој суд или стави 
приговор во срок од 60 дена по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ". Во про-
тивно чековите ќе бидат огласени за неважни. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Скопје, Р. бр. 3607/55. 
(75) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
При овој суд се води постапка за поништување 

на исцрава-решение бр. 18142 од 29 јануари 1933 год, 
на бившата Банска управа за Вардарска бановина 
— Скопје на име Наим Усеин Исмаилов, берберин 
од е. Блатец — Кочани. 

Се поканува секој што ја поседува оваа испра-
ва да во срок од 60 дена сметано од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на НРМ" ја преда-
де на овој суд. Во противно решението ќе се огласи 
за неважно. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кочани, Р. бр. 1323/56. 
(74) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ 
При овој суд е покрената постапка за прогласу-

вање умрен исчезнатиот Трајко Мишов Темков, 
од е. Дабниште — Титовве лешка околија. 

Се поканува напред именованиот, во колку е 
во живот, како и секој што знае нешто за него да 
јави на овој суд или на неговиот старател Васил 
Мишев Темков, од е. Дабниигге, во срок од три ме-
сеци од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ". Во противно по исте-
кот на горниот срок ќе се смета за докажана смрт-
та ка померати от, па судот ќе го прогласи за умрен. 

Од ОКОЛИСКИОТ суд во Кавадарци, Р. бр. 305/56. 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните •загубени 

документи: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Здравствена легитимација бр. 29703, издадена 

од Заводот за социјално осигурување Скопје, на 
Елена Георгиева — Скопје. (291) 

Здравствена легитимација бр. 107815, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Владимир Аврос Иљовски, Скопје. (292) 

Здравствена легитимација бр. 117707, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Мила Николова, Скопје. (293) 

Возачка дозвола рег. бр. 228, издадена од СВР 
— Куманово на Момчило Трајко Стефановски, ул. 
„Абрашевић бр. 5 — Куманово. С294) 

Здравствена легитимација бр. 11009, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Охрид на 
Благородна Тасева, службеник при НО на Охрид-
ска околија — Охрид. (295) 

Здравствена легитимација бр. 116104, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Драгана П. Младеновиќ, Скопје. ' (296) 

Здравствена книшка бр. 8200, издадена од За-
водот за социјално осигурување — Струмица на 
Ванчо Николов ПАКОВСКИ, е. Ново Село — Стру-
мица. (297) 

Работна книшка бр. 7370, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Куманово на Бајрам 
Р- Дурмишовски, ул. „М. Антева" бр. 6 — Кума-
ново. (298) 

Здравствена легитимација бр. 49993, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Г. Крстевски; Скопје. (299) 

Сообраќајна дозвола бр. 572, издадена од СВР 
— Скопје на) Мелничко претпријатие „Житарц — 
Скопје. (000) 

Оружен лист за ловачка пушка под бр. 1596, 
и ловна карта бр. 144, издадена од Шумското сто-
панство „Паруца" Кочани на Велко Симонов Ја-
нев, е. Пресека — Кочани. (301) 

Работна книшка бр. 4678, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Тетово на Божин С. Сте-
фановски, е. Одри — Тетовско. (302) 

Здравствена легитимација бр. 124717, издадена 
од Заводот за социјално осигурување —* Скопје на 
Александар Спасовски — Скопје. (303) 

Здравствена легитимација бр. 10576, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Ратка Трајкова — Скопје. (304) 

Воденичарска дозвола под бр. 11410 од 12-ХХ-
-1950 год. издадена од ОНО — Гостивар на Агаи 
Адемов Сабри, ул. „Црвена Ѕвезда" бр'. 16 — Го-
стивар. (305) 

Сообраќајна дозвола бр. 1070, издадена од СВР 
— Скопје на Централната кујна при Клиничката 
болница — Скопје. (306) 

Здравствена легитимација бр. 16775, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Титов Велес 
на Аспарух Панчев Ангелов, ул. „Браќа Кошул-

V чеви" бр. 7 —> Титов Велес. (308) 

Здравствена легитимација бр. 252, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Гостивар на 
Токо Љубев Данилоски, е. Митрај крсти — Гостивар. 

Инвалидска книшка бр. 85013, издадена од ГНО 
— Скопје на Пеќтко Најдов, Арсов, Скопје. (311) 

Работна книшка бр. 4216, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Титов Велес на Митко 
И. Ордев — Титов Велес. (312) 

Сообраќајна дозвола рег. бр. 5919, издадена од 
СВР — Штип на Шумското стопанство во Св. Ни-
коле. (313) 

Свидетелство за завршена Ш година учител-
ска школа през 1947/48, издадено од Учителската 
школа во Скопје на Анка Антонова, Кратово. 

«314) 
Здравствена легитимација бр. 3692, издадена од 

Заводот за социјално осигурување во Кочани на 
Никола Тодосиев — Кочани. (315) 

Здравствена легитимација бр. 139412, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Скопје 
на Ристо Доневски, Скопје. (316) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, бр 
16/8 издадено од Осмолелката „Јоаким Крчоски" 
— Крива Паланка на Раде Петков Јовчевски, е. 
Нерав — Кр. Паланка. (317) 

Здравствена легитимација бр. 4260, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на Ни-
кола Геров Јовановски, V I — Градилиште „Бетон" 
— Тетово. (318) 

Работна (книшка бр. 7536/576246, издадеш од 
Бирото за посредување на трудот во Тетово на На-
зими Е. Беџети, е. Јажинце — Тетовско. (319) 

Возачка дозвола бр. 88, издадена од СВР — Те-
тово на Душан Веселинов Алексоски, е, Челопек — 
Тетовско. (320) 

Здравствени легитимации бр. 2270, 2271, 2272 и 
19422 издадени од Заводот за социјално осигурува-
ње на Полка, Нада, Киро и Славе Наумовски, ул. 
„Охрид" бр. 113 — Битола. (321) 

Работна книшка бр. 8831, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Тетово на Душан 
Алековски, е. Челопек — Тетовско. (323) 

Здравствена легитимација бр. 4149, издадена од 
Заводот за социјално осигурување — Тетово на Ду-
шан Алековски, е. Челопек — Тетовска (324) 

Сообраќајна дозвола бр. 827, издадена од СВР 
— Скопје на Фабриката „Југохром" е. Јогуновце 
— Тетовско. (325) 

Сообраќајна дозвола бр. 49, издадена од СВР 
— Скопје на Народниот одбор на Скопска околија. 

Здравствена легитимација бр. 31940, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Скопје на 
Лилјана К. Ѓорѓиева, Скопје. (327) 

Здравствена легитимација бр. 467698, издадена 
од Заводот за социјално осигурување во Косовска 
Митровица на Балиќ Бакри ја, Скопје. (328) 

Здравствена легитимација бр. 20881, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Никшиќ на 
Вера И. Цокиќ, Скопје. (329) 

Здравствена легитимација бр. 13181 на Георги 
Тополов, работник при „Лозар" — Титов Велес. 
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Здравствена легитимација бр. 15284, на Родна 
Богданова, ул. „Белградска" бр. бб — Титов Велес. 

(331) 
Возачка дозвола бр. 84, издадена од СВР — 

Штип на Благој Петров Серсемов, ул. „Ванчо Пр-
ке" бр. 5 — Штип. (332) 

Здравствену легитимација бр^ 3326* издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Кр. Па-
ланка на Максим Г. Алековски; е. Жидилово — 
Кр. Паланка. 0333) 

Здравствена легитимација бр. 22207, на Амида 
Фејзоска Ајрулоска,/ ул. „Борис Кидрич" бр. 85 
— Прилеп. (334) 

Здравствена легитимација бр. 11615, издадена 
од Заводот за социјално осигурување — Тетово , на 
Милош Тодоровски:, Тетово.- (335) 

Работна книшка бр. 005497, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Кр. Паланка на Јаско 
Т. Бобановски, работник при V I — градилиште 
„Бетон" — Тетово. (336) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Се огласува за неважен загубениот округли пе-
чат на Земјоделската набавио продајна кооперација 
„Врело", село Лојане — Кумановско, под назив: 
Земј оделска набавио-продај на кооперациј а „Врело" 
е. Лојане — Кумановско. 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 76314, серија бр. 0057106, 
издадена од СВР — Скопје на Миле В. Нешевски, 
ул. „160" бр. 127 — Скопје. (1647) 

Лична карта рег. бр. 40547, серија бр. 0656708, 
издадена од СВР — Скопје на Душан Тодор Ѓорѓи-
ев, ул. „59" бр. 17 — Скопје. (1802) 

Лична карта рег. бр. 54403, серија бр. 0070854, 
издадена од СВР — Скопје на Рамиз Ибраим Му-
стафа, ул. „134" бр. 5 —Скопје. 018ОЗ) 

Лична карта рег. бр. 66590, серија бр. 0657026, 
издадена од СВР — Скопје на Александар К. Мла-
деновски, ул. „Пролетерска" бр. 9 — Скопје. 

(1804) 
Лична карта рег. бр. 22381, серија бр. 1789050, 

издадена од СВР — Ниш на Милоснана М. Пет-
ровиќ, ули „341" бр. 17 — Скопје. (1805) 

Лична карта рег. бр. 41881, серија бр. 0621088, 
издадена од СВР — Скопје на Димитрија Усеин 
Бизаевски, ул. „46" бр. 22 — Скопје. (1806) 

Лична карта рег. бр. 63637, серија бр. 0069561, 
издадена од СВР — Скопје на Сали Ајваз Рама-
дан, ул. „Романија" бр. 28 — Скопје. (1807) 

Лична карта рег. бр. 51379, серија бр. 0036821, 
издадена од СВР — Скопје на Рамиза Бајрам (Сел-
ман) Јашар, ул. „118" бр. 2 — Скопје. (1808) 

Лична карта рег. бр. 5397, серија бр. 2598507, 
издадена од СВР — Нови Пазар на Бејто Билал 
Хаџи Булиќ, ул. „150" бр. 54 — Скопје. (1809) 

Лична карта рег. бр. 78609, серија бр. 0055853, 
издадена од СВР — Скопје на Невена Бано (Куше-
ва) Шоптрајанова, ул. „Христо Ботев" бр. 2 Скопје. 

Лична карта рег. бр. 1335, серија бр. 0579994, 
издадена од СВР — Скопје на Спасе Петко Петру-
шевски, е. Кој лиј а — Скопско. (1812) 

Лична карта рег. бр. 84531, серија бр. 0057312, 
издаден^ од СВР — Скопје на Мурадија Незир Ја-
шар, ул. „ИЗ" бр. 9 — Скопје. (1813) 

Лична карта рег. бр. 3337, серија бр. 2419223, 
издадена од СВР — Смедерево на Станка Милорад 
(јМиленковиќ) Огавер, Скопје. (1814) 

Лична карта рег. бр. 69531, серија бр. 0622830, 
издадена од СВР — Скопје на Елмаз Асман Сума, 
ул. „127" бр. 26 — Скопје. (1815) 

Лична карта рег. бр. 264993, серија бр. 286582, 
издадена од СВР — Белград на Јордан В. Додевски, 
ул. „Н. Фронт" бр. 68 — Скопје. (1816) 

Лична карта рег. бр. 5275, серија бр. 2053713, 
издадена од СВР — Пријело ле на Меха Сејдо Да-
утовиќ, ул. „146" бр. 10 — Скопје. (1817) 

Лична хтрта рег. бр. 2213, сера^у бд. 06ШО1, 
издадена од СВР — Скопје на Риза Ферад Пафср, 
е. Матка — Скопско. (1813) 

Лична карта рег. бр. 3033, серија бр. 0008469, 
издадена од СВР — Скопје на Богдан Г. Крстевски, 
ул. „Дебарце" бр. 21 Скопје. (1319) 

Лична карта рег. бр. 3121, серија бр. 0492450, 
издадена од СВР — Кавадарци на Веселка Алек-
сандар (Новева) Вукатиќ, ул. „135" бр. 94 — Скопје. 

(1820) 
Лична карта рег. бр. 7773, серија бр. 0008935. 

издадена од СВР — Скопје на Родна Горги СКостг-
ранова) Крстиќ, ул. „11 октомври" бр. 13 — Скопје. 

(1821) 
Лична карта рег. бр. 34655, серија бр. 28412. 

издадена од СВР — Скопје на Фаик Хајриз Јусуф-
ул. „151 бис" бр. 3 — Скопје. (1822) 

Лична карта рег. бр. 10613, серија бр. 0011698. 
издадена од СВР — Скопје на Драган М. Начев, 
ул. „286" бр. 31 — Скопје. (1823) 
* Лична карта рег. бр. 4071, серија бр. 0543491, 
издадена од СВР — Куманово на Божана В. Нико-
ловска, ул. „Дим. Габеров" бр. 21 — Скопје. 

(1824) 
Лична карта рег. бр. 62590, серија бр. 0068320, 

издадена од СВР — Скопје на Јаја Абаз Љатив, 
ул. „520" бр. 31 — Скопје. (1825) 

Лична карта рег. бр. 352, серија бр. 1400135, 
издадена од СВР — Н. Пазар на Шуќо Узеир Чо-
ровац, ул. „Ј. Сандански" бр. 56 — Скопје. 

(1826) 
Лична карта рег. бр. 178, серија бр. 0783821, 

издадена од СВР — Скопје на Трпа Антон (За-
фировска) Стојменовска, ул. „М. Тито" бр. 72 — Г. 
Петров. (1869) 

Лична карта рег. бр. 22653, серија бр. 0067158, 
издадена од СВР — Скопје на Илија К. Апосто-
ловски, ул. „Партизанска" бр. 50 — Скопје. 

(1870) 
Лична карта рег. бр. 1823, серија бр. 2149194, 

издадена од СВР — Костајница на Анка Милан 
Вуксановић ул. „127" бр. 4 — Скопје. (1871) 

Лична карта рег. бр. 42255, серија бр. 0618648, 
издадена од СВР — Скопје на Нада Павле (Јагли-
кова) Бодлева, ул. „Д. Поповиќ" бр. 17 — Скопје. 

) 
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Лична карта рег. бр. 62758, серија бр. 0068484, 
издадена од СВР —^Скопје на Катица Трајко За-
фировски ул. „86" бр. 6 — Скопје. (1873) 

Лична карта рег. бр. 24143, серија бр. 0070970, 
издадена од СВР — Скопје на Борис П. Кузманов-
ски, ул. „Веле Трпевски" бр. 1 — Г. Петров. 

(1874) 
Лична карта рег. бр. 19781, серија бр. 0063939, 

издадена од СВР — Скопје на Симка Стеван (Ми-
хаиловић Таневска, ул. „Н. Вапцаров" бр. 29 — 
Скопје. (1875) 

Лична карта рег. бр. 12529, серија бр. 0018451, 
издадена од СВР — Скопје на Тома К. Петковски, 
ул.' .»Железничка" бр. 1 — Скопје. (1876) 

Лична карта рег. бр. 16723, серија бр. 0593243, 
издадена од СВР — Скопје на Хасан Сулејман Веј-
сел, е. Сингелиќ — Скопско. (1877) 

Лична карта рег. бр. 19846, серија бр. 0595967, 
издадена од СВР — Скопје Шефки Зијадин Асан, 
ул. „187" бр. 5 — Скопје. (1878) 

Лична карта рег. бр. 2192б, серија бр. 0065964, 
издадена од СВР — Скопје на Видимка Трајче 
(Стојанова) Стојчевска, ул. „П. Чаулев" бр. 3 — 
Скопје. (1879) 

Лична карта рег. бр. 70585, серија бр. 0602441, 
издадена од СВР — Скопје на Бесим Р, Хамидовић 
ул. „131" бр. 27 — Скопје. (1880) 

Лична карта рег. бр. 1389, серија бр. 0003138, 
издадена од СВР — Скопје на Катија Кирил (Бо-
јаџиска) Атанасова, Скопје. (1881) 

Лична карта рег. бр. 23964, серија бр. 0070235, 
издадена од СВР — Скопје на Лена Јован Петкова, 
ул. „Даме Груев" бр. 38 — Скопје. (1882) 

Лична карта рег. бр. 24918, серија бр. 0654738, 
издадена од СВР — Скопје на Анастасија Илија 
Мунџиева, населба „Пролет" — Скопје. (1883) 

Лична карта рег. бр. 22370, серија бр. 0598490, 
издадена од СВР — Скопје на Рамадан Сулејман 
Рамадан, е. Арачиново — Скопско. (1884) 

Лична карта рег. бр. 83176, серија бр. 0058398, 
издадена од СВР — Скопје Фикрије Амит X. Зе-
кир, ул. „104" бр. 24 — Скопје. (1885) 

Лична карта рег. бр. 13701, серија бр. 0390261, 
издадена од СВР — Скопје на Александар Стамен 
Ангеловски, е. Мршевци — Скопско. (1886) 

Лична карта рег. бр. 25472, серија бр. 0722282, 
издадена од СВР — Гостивар на Ана Јосиф (Гор-
јан^ Ведрач, француски гробишта — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 6116, серија бр. 0582724, 
издадена од СВР — Скопје на Шукри Амит Ајро, 
е. Јаболце — Скопско. (1888) 

Лична карта рег. бр. 3134, серија бр. 0699744, 
издадена од СВР — Гостивар на Џемаил Ислама 
Исмаили, е. Кондово — Скопско. (1889) 

Лична карта рег. бр. 1053, серија бр. 0245569, 
издадена од СВР — Крушево на Фаница Петар 
Пареска, ул. „49" бр. 9 — Скопје. (1890) 

Лична карта рег. бр. 80092, серија бр. 0056286, 
издадена од СВР — Скопје на Рашит Рашит Ибиш, 
ул. „12" бр. 72 — Скопје. (1891) 

Лична карта рег. бр. 9769, серија бр. 0585719, 
издадена од СВР — Скопје, на Невена Пано (Или-
ева) Димишковска, е. Драчево. — Скопско. 

\ Лична карта рег. бр. 67019, серија бр. 0657957, 
издадена од СВР — Скопје на Фари Рамиз Цури, 
ул. „154" бр. 7а — Скопје. (1893) 

Лична карта рег. бр. 37272, серија бр. 0049745, 
издадена од СВР — Скопје на Рамиз Наип Зулфи, 
ул. „129" бр. 119 — Скопје. (1894) 

Лична карта рег. бр. 55067, серија бр. 547431, 
издадена од СВР — Загреб на Јагода Јосип (Бо-
чкар) Стојановска, ул. „К. Неделков" бр. 33 — 
Скопје. (1895) 

Лична карта рег. бр. 9380, серија бр. 2154686, 
издадена од СВР — Нови Пазар на Мехмед Рама-
дан Шкриељ, ул. „Црвомајска" бр. 19 — Скопје. 

(1896) 
Лична карта рег. бр. 25764, серија бр. 0020620, 

издадена од СВР — Скопје на Љуба Васил (Ѓорѓи-
ева) Стојановска, е. Д. Лисиче — Скопско. (1983) 

Лична карта рег. бр. 2699, серија бр. 0542809, 
издадена од СВР — Урошевац на Даут Асан Су-
лејман, ул. „141" бр. 143 — Скор је. (1984) 

Лична карта рег. бр. 2539, серија бр. 0580839, 
издадена од СВР — Скопје, на Трајан Славко Ми-
тревски, е. Драчево — Скопско. (,1985) 

Лична карта рег. бр. 80379, серија бр. 0056718, 
издадена од СВР — Скопје на Калина Никола (Три-
фунова) Тасевскја1, ул. „Индустриска" бр. 31 — 
Скопје. (1986) 

Лична карта рег. бр. 30833, серија бр. 0029141, 
издадена од СВР — Скопје на Наталија Алексан-
дар Сапроцјзва, населба „Вардар" — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 215221, серија бр. 0297772, 
издадена *од ^СВР — Загреб на Димитар Глигоров 
Димитров, Државна болница — Штип. (2131) 

Лична карта рег. бр. 57478, серија бр. 0045929, 
издадена од СВР — Скопје на Неда Никче (Мрчко-
ва) Попова, ул. „Првомајска" бр. 46 — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 24820, серија бр. 0654531, 
издадена од СВР — Скопје на Бранка Јордан Јо-
вановска, ул. „Т. Велешка" бр. 57 — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 28185, серија бр. 0022385, 
издадена од СВР — Скопје на Марија Круме Сми-
левска, ул. „466" бр. 29 — Скопје. (1990) 

Лична карта рег. бр. 14675, серија бр. 0010334, 
издадена од СВР — Скопје на Велика Ацо (Ми-
лешева) Урдаровека, ул. „Гл. Прличев" бр. 39 — 
Скопје. (1991) 

Лична карта рег. бр. 65038, серија бр. 0071617, 
издадена од СВР — Скопје на Петре Апостол Га-
вровски, ул. „85" бр. 25 — Скопје. (1992) 

Лична карта рег. бр. 59637, серија бр. 0046874, 
издадена од СВР — Скопје на Кадрија Шабан (Фе-
та) Демир, ул. „118" бр. 107 — Скопје. С1993) 

Лична карта рег. бр. 3515, серија бр. 0292017, 
издадена од СВР — Штип на Елена Никола (Со-
тирова) Куцкин, Скопје. (1994) 

Лична карта рег. бр. 12056, серија бр. 0016399, 
издадена од СВР — Скопје на Анка Станоје Авра-
мовска, Скопје. (1995) 

Лична карта рег. бр. 33856, серија бр. 0029484, 
издадена од СВР — Скопје на Хасан Камбер Ибиш, 
ул. „181" бр. 12 — Скопје. (1996) 
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Лична карта рег. бр. 13868, серија, бр. 0016754, 
издадена од СВР — Скопје на Пандора Јован Ку-
сово ул. „122" бр. 19 — Скопје. (1997) 

Лична карта рег. бр. 85978, серија бр. 60821, 
издадена од СВР — Скопје на Хајриз Муарем Је-
тиш, ул. „170" бр. 8 — Скопје. (1998) 

Лична карта рег. бр. 22959, серија бр. 0067483, 
издадена од СВР — Скопје на Арифе Ештреф Ќа-
зим, ул. „364" бр. 9 — Скопје. (1999) 

Лична карта рег. бр. 20933, серија бр. 0048899, 
издадена од СВР — Скопје на Христина Ване ( Т а -
бакова) Стојчева, Мичурин вод. станови — Скопје. 

Лична карта рег. бр. 81648, серија бр. 0055564, 
издадена од СВР — Скопје на Тодор Трпе Стевков, 
ул. „143" бр. 41 — Скопје. (2001) 

Лична карта рег. бр. 11366, серија бр. 0755803, 
издадена од СВР — Кичево на Горица Ангелева 
Танеска, Нова населба — Кичево. (1754) 

Лична карта рег. бр. 3229, серија бр. 0491746, 
издадена од СВР — Кавадарци на Петре Лазов 
Петров, е. Борово — Титоввелешко. (11756) 

Лична карта рег. бр. 1146, серија бр. 0697656, 
издадена од СВР — ГостивЦ) на Сарафим Цветков 
Сарафимовски, е. Дуф —Гостивар. (1757) 

Лична карта рег. бр. ,19531, серија бр. 0678700, 
издадена од СЕР — Тетово на Џемаил Ферика Де-
мири, е. Челопек — Тетовско. (1758) 

Лична карта рег. бр. 6488, серија бр. 0099198, 
издадена од СВР — Крива Паланка на А си д Аму-
нов Демировски, ул. „Единство" бр. 15 — Крива 
Паланка. - (1759) 

Лична карта рег. бр. 7265, серија бр. 0638780, 
издадена од СВР — Крива Паланка на Стоимен 
Славев Петровски, е. Длабочица — Кр. Паланка. 

Лична карта рег. бр. 19636, серија бр. 0559454, 
издадена од СВР — Куманово на Миливое Алек-
сандар Георгиевски, ул. „Солунска" бр. 10 — Ку-
маново. (1761) 

Лична карта рег. бр. 8268, серија бр. 0652298, 
издадена од СВР — Кратово на Харалампи Илиев 
Коцев, е. Луково — Кратово. (1762) 

Лична карта рег. бр. 5859, серија бр. 0230135, 
издадена од СВР — Охрид на Горѓи Настев Ле-
коски, е. Рамне — Охридско. (1763) 

Лична карта рег. бр. 17874, серија бр. 0023407, 
издадена од СВР — Охрид на Илија Санде Поста-
лоски, е. Р'жаново — Охридско. (1764) 

Лична карта рег. бр. 5743, серија бр. 0229649, 
издадена од СВР — Охрид на Благородна Крсте-
ва Џуклеска, е. Лескоец — Охрид. (1765) 

Лична карта рег. бр. 1801, серија бр. 0003102, 
издадена од СВР — Битола на Софка Васил Ри-
стовска, е. Живојно — Битолско. (1766) 

Лична карта рег. бр. 15694, серија бр. 0554773, 
издадена од СВР — Куманово на Сејди Мурата 
Исаки, е. Лојане — Кумановско'. (1767) 

Лична карта рег. бр. 10063, серија бр. 0534823, 
издадена од СВР — Куманово на Ајша Исмаила 
Сулиманова Мамутовска, ул. „Сфедорек" бр. 9 — 
Куманово. (>1768) 

Лична карта рег. бр. 28808, серија бр. 0686758, 
издадена од СВР — Св. Николе на Милаим Реџеп 
Емини, е. Боговиње — Тетовско. (1769) 

Лична карта рег. бр. 4149, серија бр. 0399659, 
издадена од СВР — Св..Николе на Алит Сулиманов 
Небиов, е. Милино — Штипско. (1770) 

Лична карта рег. бр. 5704, серија бр. 0127327, 
издадена од СВР — Делчево на Алија Мехмедов 
Бекрфов, е. Стамер — Делчево. (1771) 

Лична карта рег. бр. 11237, серија бр. 0081286, 
издадена од СВР — Битола на Блага Трајан Хри-
стова, ул. „Цар Самоил" бр. 179 — Битола. (1772) 

Лична карта рег. бр. 3837, издадена од СВР — 
Прилеп на Ѓорѓија Димков Таревски, е. Десово — 
Прилеп. (1773) 

Лична карта рег. бр. 22256, издадена од СВР — 
Прилеп на Стеван Велев Најдовски, е. Кутлешево 
— Прилеп. (1774) 

Лична карта рег. бр. 4199, серија бр. 0068909, 
издадена од СВР — Гевгелија на Никола Петров 
Лешов, е. Коњско — Гевгелија. (11775) 

Лична карта рег. бр. 13955, серија бр. 0503683, 
издадена од СВР — Кавадарци на Цвета Илова 
Бошкова, Ветеринарна станица — Кавадарци. 

(1776) 
Лична карта рег. бр. 8098, серија бр. 0789860, 

издадена од СВР — Тетово на Шаќир Реџеп Ма-
мути, ул. „Браќа Миладинови" бр. 97 — Тетово. 

(1777) 
Лична карта рег. бр. 83, издадена од СВР — 

Делчево на Фавзија Д. Сулиманова, ул. „Голачка" 
бр. 7 — Делчево. (1778) 

Лична карта рег. бр. 62910, издадена од СВР 
— Скопје на Екрем Лазимов Демировски, ул. „М. 
Козар" бр. 44 — Прилеп. (1779) 

Лична карта рег. бр. 789, серија бр. 0181299, 
издадена од СВР — Прилеп на Марко Петров 
Пешковски, е. Стровија — Прилеп. (1780) 

Лична карта рег. бр. 1453, серија бр. 0018170, 
издадена од СВР — Прилеп на Митре Трајков 
Цветковски, е. Бешиште — Прилеп. (1781) 

Лична карта рег. бр. 8477, серија бр. 0081776, 
издадена од СВР — Битола на Киро Велев Јоне-
ски, ул. „Рузвелт" бр. 15 — Битола. (1782) 

Лична карта рег. бр. 9352, издадена од СВР — 
Прилеп на Ратка Васил Трај кова, ул. „29 ноември" 
бр. 6 — Битола. (1783) 

Лична карта рег. бр, 10830, серија бр. 0351340, 
издадена од СВР — Титов Велес на Тодор Насев 
Панов, е. Подопадија — Титоввелешко. (1784) 

Лична карта рег. бр. 841, издадена од СВР — 
Делчево на Шукри Лазимов Оџов, е. Град — Дел-
чево. (1785) 

Лична карта рег. бр. 2498, серија бр. 0263378, 
издадена од СВР — Битола на Борис Киро Веља-
новски, е. Растовица — Битола. (1786) 

Лична карта рег. бр. 6866, серија бр. 0119358, 
издадена од СВР — Битола на Борис Ѓорѓиев Ми-
тревски, е. Цр но бу ки — Битолско. (1787) 

Лична карта рег. бр. 54056, серија бр. 0038636, 
издадена од СВР' — Скопје на Бранко Пантов Ка-
урски , Берово — Штипско. (1788) 

Лична карта рег. бр. 2296, серија бр. 0698806, 
издадена од СВР — Гостивар на Благоја Ристов 
Стој анчевски, е. Мислешево — Охридско. (1789) 
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Лична карта рег. бр. 665, серија бр. 0021475, из-
дадена од СВР — Охрид На Вангел Митрев Цвет-
ковски, е. Љубаниште — Охридско. (1790) 

Лична карта рег. бр. 5232, серија бр. 0231366, 
издадена од СВР — О&рид на Менка Славе (Пас-
коска) Филипоска, е. Косел* — Охридско. (1791) 

Лична карта рег. бр. 6595, серија бр. 0283784, 
издадена од СВР — Ресен на Владе Митев Цепен-
ковски, Нова населба — Охрид. (1792) 

Лична карта рег. бр. 9495, серија бр. 0350006, 
издадена од СВР Титов Велес на Алија Исма-
илов Бакијов, е. Г. Јаболчиште — Титоввелешко. 

(1793) 

Лична карта рег. бр. 8009, серија бр. 0498404, 
издадена од СВР — Кавадарци на Мустафа Сел-
манов Алибегов, е. Долни Дисан — Кавадарци. 

(1794) 
Лична карта рег. бр. 23991, серија бр. 072080, 

издадена од СВР — Гостивар на Александар Јо-
ванов Ефремовски, Гостивар. (1795) 

Лична карта рег. бр. 3039, серија бр. 0400949, 
издадена од СВР — Св. Николе на Љуба Манасија 
(Петкова) ѓорѓиева, е. Ѓуземелци, Св. Николе. 

(1796) 
Лична карта рег. бр. 4208, серија бр. 0310468, 

издадена од СВР — Штип на Митре Сандев Ми-
нов. е. Крупиште — Штипско. (1797) 

Лична карта рег. бр. 1224, серија бр. 0413734, 
издадена од СВР — Радовиш на Димитар Фенов 
Петров, е. Дамјан — Радовиш. (1798) 

Лична карта рег. бр. 37076, серија бр. 0030718, 
издадена од СВР — Скопје на Петар Киров Ок-
левски, ул. „Р. Левката" бр. 4 — Прилеп. (1799) 

Лична; карта рег. бр. 1131, серија бр. 0077648, 
издадена од СВР — Струмица на Методија Ан-
донов Малинов, е. Смолари — Струмица. (1800) 

Лична карта рег. бр. 3550, серија бр. 0078332, 
издадена од СВР — Струмица на Жапско Ѓоршев 
Тодоров, е. Габрово — Струмица. (1801) 

Народниот одбор на Општината Титов Велес 
распишува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

со писмена понуда за изградувана на армирано, 
бетонски мост' на реката Вардар, со претсметковнз 
вредност од околу 60,000:000 динари. 

Наддавањето ќе се о држи на ден 8 аев густ 1956 
година, во 10 часот во просториите на Одделението' 
за комунални работи, соба бр. 16. 

Услови и други информации заинтересираните 
можат да добијат во Одделението за комунални ра-
боти, соба бр. 16 или на телефон бр. 61, секој ден 
од 6—13 часот. 

Од Народиот одбор на Општината 
Титов Велес 

СОДРЖИНА 
Страна 

168. Уредба за контрола на движењето на 
главните шумски производи — — — — 345 

169. Уредба за колективна сеча на дрва во 
шуми што се во општествена сопственост 346 

17*9. Уредба за цренесување работите по репуб-
личките прописи во надлежност на репуб-
личките органи на уцравата — — — - 347 

171. Одлука за определуваше нормите на при-
донесот за кадрови во трговијата за 1956 
година ^ — — — — — — — — — 356 

172. Одлука за износот на дневниците за служ-
бени патувања и за одвоен живот на ре-
публичките органи и установи —• — — 356 

173. Одлука за определување орган на управу-
вањето на Републичко^ фонд за унапре-
дување на шумарството — — — — — 357 

174. Решение за именување претседател и чле-
нови на републичкиот Совет за социјална 
заштита — — — — — — — - — 357 

175. Решение за имен^ање претседател и чле-
нови на републичкиот Совет за народно 
здравје — — — — — — — — — 357 

176. Решение за расподелба на средствата од 
резервата на Федерацијата — — — — 353 

177. Решение за Средното училиште за сани-
тарни техничари во Скопје — — — — 353 

178. Решение за продолжување со работа на 
Специјалната болница за косттао-зт ловна 
туберкулоза во Охрид како установа со* са-
мостојно финансирање — — — — — 359 

179. Решение за Средното училиште за лекар-
ски помошници во Скопје — — — — 359 

180. Решение за одредување на работни места 
на еелско-стопанските стручњаци за кои 
се смета дека се1 наоѓаат вон населени ме-
ста и за одредување паричен надоместок 
место бесплатен стан, огрев и осветление 360 

181. Наредба за преземање мерки за спречу-
вање и одстранување на сакаѓијата кај 
еднокопитниот добиток •— — — — - 361 

182. Наредба за црезеТдање мерки за сузбивање 
на чумата по птиците — — — — — 362 

183. Решение за изменување и дополнување на 
Решението за определување установи ком 
ќе вршат испитување на здравствената 
состојба и квалитетот на семенската стока 363 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско издавачко претпријатие — 
Скопје, ул ,,29 ноември". Одговорен уредник IX. Јаневски. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Чековна вметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје. 


