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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за урбанистичко 
планирање, што го усвои Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 2 и 3 октомври 19^8 
година и' на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година. 

У бр. 8 
23 октомври 1958 година 

Скопје 

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

З А К О Н 
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Урбанистичко планирање на населените места 

односно одделните подрачја, донесувањето на ур-
банистичките планови како и надзор к*ад спрове-
дувањето на истите се врши по овој Закон. 

Член 2 
Под населено место се подразбира град, село 

индустриска, рударска, туристичка или друга на-
селба. 

Под одделно подрачје се подразбира подрачје 
надвор од границите на населеното место кое слу-
жи како заштитно пространство, излетиште, под-
рачја со историско значење и слични подрачја со 
специјална кршена. 

Член 3 
Изградбата на населените места и одделиме 

подрачја се врши согласно урбанистичкиот план. 

Член 4 
Урбанистичките планови во сите фази ги из-

работуваат урбанистичките заводи, проектанскмте 
организации и органите на управата на народните 
одбори надлежну за работите на урбанизмот. 

II. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 
Член 5 

Со урбанистичкиот план се ускладува и усме-
рува урбанистичкиот развиток на населеното место 
односно одделното подрачје со перспективите на 
неговиот општествено-економски развиток воопшто-: 

Член 6 
Урбанистичкиот план на населеното место од-

носно одделно подрачје се изработува во следните 
фази: 

а) урбанистичка студија 
б) основен урбанистички план 
в) планови за реализација. 
За помали населени места и некои одделни под-

рачја урбанистичкиот план! се состои само од ур-
банистичка студија и планови за реализација. 

Се овластува Советот за социјална политика и 
комунални прашања на Народна Република Ма-
кедонија да ги одреди местата од но е нр подрачјата 
од претходниот став. 

1) Урбанистичка студија 
Член 7 

Урбанистичката студија на населеното место 
односно одделното подрачје е студија со која се 

% 

утврдува програмата и ид еј ната просторна концеп-
ција, како и] смерниците и можностите за развојот 
на населеното место односнр одделното подрачје 
врз основа на анализа за досегашниот развој на 
истото, и оценката за неговиот перспективен оп-
штествено-економски развој. 

Член 8 
Урбанистичката студија содржи: 
— анализа на досегашниот развој на населенр-

то место односно одделното подрачје и соответниот 
регион, 

— оценка на можностите за развојот на насе-
леното место односно одделното подрачје, 

— просторна концепција кџ населеното место 
односно одделното подрачје. 

Член 9 
Урбанистичката студија ја донесуваа* рамно-

правно обата собора на народниот одбор на општи-
ната во чие подрачје се наоѓа населеното место од-
носно одделното подрачје со согласност на народ-
ниот одбор на око ли јата. 

За одделните подрачја што се наоѓаат на под-
рачје на две или повеќе општини во рамкине на 
една околија и за град Скопје, урбанистичката сту-
дија ја донесуваат рамноправно обата собора на 
народниот одбор на око ли јата со согласност Из-
вршниот совјет. 
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Член 10 
Пред донесувањето на. урбанистичката студија 

од член 9 од овој Закон советот надлежен за рабо-
тните на урбанизмот на народниот одбор на општи-
ната односно околијата должен е, нацртот на сту-
дијата да го стави на јавен увид и изнесе пред 
собирите на избирачи. 

Член 11 
Нацртот на урбанистичката студија останува на 

јавен увид од 30 до 60 дена од денот кога е ставен 
на увид. 

Ло истекот на срокот од претходниот став обата 
собора на народниот одбор ца. општината односно 
народниот одбор на околијата должни се, примед-
бите и предлозите ставени на нацртот да ги раз-
гледаат и нацртот заедно со примедбите и предло-
зите и својот став по истите да го достават на со-
гласност на народниот одбор на око лиј ата односно 
нр Извршниот совет. 

Член 12 
Народниот одбор на око ли јата (обата собори 

рамноправно) односно Извршниот совет должни се 
во срок од 60 дена од денот на приемот, да ја дадат 
односно одбијат бараната согласност од претход-
ниот член. 

Доколку органите од претходниот став кр се 
изјаснат во определениот срок за бараната соглас-
ност се смета дека е дадена согласност на урбанис-
тичката студија. 

Член 13 
За поголеми населени места, индустриски и ту-

ристички центри народните одбори на околиите) 
пред давањето односно одбивањето на согласност 
од претходниот член, должни се претходно да при-
бават и мислење од Советот за социјална политика 
и комунални прашања нај Народна Република Ма-
кедонија. 

Се овластува Извршниот совет да ги одреди 
местата односно индустриските и туристичките цен-
три од претходниот став. 

2) Основен урбанистички план 

Член 14 
Основниот урбанистички план на населеното 

место односно одделното подрачје е план со кој 
врз основа на урбанистичката студија се утврду-
ваат основните услови за уредување на населеното 
место одрено одделното подрачје. 

Член 15 
Основниот урбанистички план содржи: 
— основно решение на сообраќајниците, 
— намена на површините, 
— основно решение за системот на градбата, 
— основно решение Е)а нивел аци јата, 
— систематизација на зелените површини, 
— одредби за примена на основниот урбанис-

тички план. 

Член 16 
Одредбите од член 9, 10, 11, 12 и 13 од овој За-

кон сходно се применуваат и на основниот урба-
нистички плац 

3) Планови за реализација 

Член 17 
Плановите за реализација се планови со кои сг 

утврдуваат детално условите и начинот за урба-
нистичкото уредување на населеното место, односно 
одделното подрачје. 

Член 18 
Плановите за реализација содржат: 
— детален урбанистички план, 
— проекти за комуналну инсталации (водовод, 

канализација, електрична мрежа и др.). 

Член 19 
Плановите за реализација се изработуваат врз 

основа на основниот урбанистички план на населе-
ното место односно одделното подрачје. 

За местата од член б став 2 од овој Закон пла-
новите за реализација се изработуваат врз основа 
нр урбанистичката студија. 

Член 20 
Плановите за реализација можат да бидат из-

работени за целото населено место односно за од-
делното подрачје или само за делови на тоа место 
односно подрачје. 

Член 21 
Плановите за реализација ги донесуваат рамно-

правно обата собори на народниот одбор на општи-
ната Ј̂ а чие подрачје се наоѓа населеното место од-
носно одделното подрачје. 

За одделните подрачја кои се наоѓаат на тери-
торијата на две или повеќе општини и за град 
Скопје, плановите за реализација ги донесуваат 
обата собора на народниот одбор на око ли јата. 

Член 22 
Со донесувањето на одлуката за усвојувањето 

плановите за реализација на населеното место од-
носно одделното подрачје или на поодделни делови 
на тоа место односно подрачје, урбанистичкиот план 
во целина или за тој дел, се смета и за донесен. 

Член 23 
Изменување и дополнување на урбанистичкиот 

план што стапил во сила може да се врши по 
инргцијатива на државните органи и установи, прав-
ните и физичките лица, како и по сопствена ини-
цијатива на народниот одбор на општината односно 
околината доколку тоа го бараат јавните интереси, 
осетно се измената економските услови во однос-
на условите спрема кои е донесен или ако тоа е 
неопходно поради дејство на виша сила. 

Постапката за изменување и дополнување на 
урбанистичкиот план се започнува по решение н а 

советот надлежен за работи на. урбанизмот н̂ а соот-
ветниот народен одбор. 

Одредбите од овој Закон со кои се регулира 
постапката за донесувањето на урбанистичкиот план 
важат и за донесувањето на измени и дополненија 
на истиот. 

Член 24 
Од денот на влегувањето во сила на урбанис-

тичкиот план, секоја петта година се врши прове 
рување дали истиот е во склад со перспективниот 
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развој на соодветното населено место односно од-
делното подрачје. 

Проверувањето од претходниот стан го врши со -
ветот надлежен за работите на урбанизмот на на-
родниот одбор на општината односно околната. 

Доколку се установи дека истиот не е во склад 
со перспективниот развој, може да се изврши из-
мена или дополнување. 

Член 25 
Советот за социјална политика и комунални 

прашања на Народна Република Македонија, по-
блиско ќе ги одреди елементите за содржајот на 
урбанистичката студија, основниот урбанистички 
план и плакрвите за реализација. 

Ш. Н А Д З О Р 

Член 26 
Стручен надзор над примената на урбанистич-

ките планови и над примената на прописите од 
областа на урбанизмот вршат републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на урбанизмот и 
органите к)а управата надлежни за работите на ур-
банизмот на народните одбори на околиите (во на-
тамошниот текст: орган на надзорот). 

Член 27 
Надзорот се остварува со стручен преглед на 

примената на урбанистичките планови и примената 
на прописите од областа на урбанизмот од страна 
на органот на надзор. 

Член 28 
Органот на надзорот врши контрола над при-

мената на урбанистичките планови односно дали 
издавањето на локациите, регулаиионите и нивела-
ционог^ линии се во склад со донесениот урбанис-
тички план, како и контрола над примената на 
прописите од областа на урбанизмот. 

IV. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 29 

Постојните урбанистички планови мораат да се 
сообразат со одредбите од овој Закон во срок од пет 
години, од денот на влегувањето во сила на овој 
Закон. 

За населените места, за кои не се донесен?! 
урбанистички планови, по влегувањето во сила на 
овој Закон, такви мораат да се донесат и тоа: 

а) за населените места — седишта на народните 
одбори на околиите, во срок од пет години, 

а) за населените места — седишта на народните 
одбори Н|а општините, во срок од седум години, и 

в) за останатите населени места во срок од де-
сет години. 

Во исклучителни случаи Советот за социјална 
политика и комунални прашања на Народна Ре-
публика Македонија може за одделни населени 
места да ги продолжи сроковите од претходните 
ставови. 

Член 30 
За населените места односно одделните под-

рачја каде цема изработен урбанистички план, до 
донесувањето на урбанистичкиот план, народниот 
одбор е должен да донесе одлука со која привре-
мено ќе се регулира изградбата и уредувањето на 
населените места односно одделните подрачја. 

Советот за социјална политика и комунална 
прашања на Народна Република Македонија ќе ги 
одреди елементите што треба да ги содржи одлу-
ката која ќе го замени урбанистичкиот план. 

Одлуката од првиот став на овој член се доне-
сува по истата постапка како и за урбанистичкиот 
план. 

V. ЗАБРИШИ ОДРЕДБИ 

Член 31 
Советот за социјална политика и комунални 

прашања на Народна Република Македонија по по-
треба донесува поблиски прописи за спроведува-

' њето на овој Закон. 

Член 32 
Овој Закон влегува во сила петнаесеттиот ден 

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

250. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГЛА-
СУВАЊЕ ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ПЛАНИ 

НАТА ГАЛИЧИЦА ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за прогласување 
шумските предели на планината Галичица за на-
ционален парк, што го усвои Народното собрание 
на Народна Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 2 и 3 октомври 1958 
года на и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година. 

У бр. 9 
23 октомври 1958 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА 

ПЛАНИНАТА ГАЛИЧИЦА ЗА НАЦИОНАЛЕН 
ПАРК 

Член 1 
Поради особените природни убавини и карак-

теристичниот растителен и животински свет на 
шумите и шумските предели на планината Гали-
чица, дел од нејзините шумски предели се прогла-
суваат за Национален парк под името Национален 
парк „Галичица". 

Член 2 
Националниот парк „Галичица" опфаќа повр-

шина во следните граници: 
Од ИСТОК: ОД ВИСОТ Вишесла кота 1564 кон југ 

преку кота 1682, 1589, 1654 (билото Самар) кота 1320, 
1421, 1150, 1140 до езерото на местото Сир Хан па 
по западниот брег на Преспанското Езеро до остро-
вот Свети Петар вклучувајќи го и него. 
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Од југ: од островот Свети Петар по југословен-
ско-албанската граница до Охридското Езеро. 

Од запад: бд југословенско-албанската граница 
на источниот брег на Охридското Езеро, по источ-
ниот брег на Охридското Езеро односно по патот 
манастир Свети Наум — Охрид до манастирот Све-
ти Стефан (кота 774), па над земјоделските повр-
шини под селото Шипокно спрема местото Студен-
чиште, по патот над земјоделските површини иа 
местото Веј Бунар, Видовиште, Чардак до манас-
тирот Света Петка. 

Од север: од манастирот односно делот на Света 
Петка па до висот Вишесла кота 1564. 

Член 3 
Органот на управување со Националниот парк 

„Галичица" ќе преземе мерки да се сочува природ-
ниот изглед Ија пределите, растителниот и животин-
скиот свет и градежните и други објекти во гра-
ниците на паркот, како и ќе преземе и други мерки 
што ќе придонесуваат за остварување целите по-
ради кои овие предели се 'прогласуваат за Нацио-
нален парк. 

* 

Член 4 
Се овластува Секретаријатот за земјоделство и 

шумарство на Извршниот совет да донесе поблиски 
прописи за стопанисувањето со Националниот парк 
„Галичица". 

Член 5 
Овој Закон влегува во сила петнаесеттиот ден 

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

251. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАБРАНУВАЊЕ ДРЖАЊЕ КОЗИ НА ТЕРИ-
ТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на (власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за изменување 
и дополнување на Законот за забранување држа-
њето кози на територијата на Народна Република 
Македонија што го усвои Народното собрание на 
Народна Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 2 и 3 октомври 195В 
година и на седницата на Соборот на производите-
лите одржана на 2 и 3 октомври 1958 година. 

У бр. 11 
23 октомври 1958 година 

Скопје 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ДРЖАЊЕ КОЗИ 
НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се укинуваат членовите 2, 3 и 7 од Законот за 

забранување држање кози на територијата на На-
родна Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 38/48). 

Член 2 
Со влегувањето во сила на овој Закон преста-

нуваат да важат сите поблиски прописи донесени 
на основа одредбите укинати со чл. 1 од овој Зако^ 

Член 3 
Овој Закон влегува бч> сила петнаесеттиот ден 

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

252. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ШУМИТЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој -
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за изменување 
и дополнување на Законот за шумите што го усвои 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор одржа-
на на 2 и 3 октомври 1958 година и на седЈрсцата на 
Соборот на производителите одржана на 2 и 3 ок-
томври 1958 година. 

У бр. 12 
23 октомври 1958 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ 

Член 1 
Во членот 2 од Законот за шумите („Службен 

весник на Народна Република Македонија" бр. 
11/57) на крајот во став 2 наместо точката се става 
запирка и се додаваат зборовите „доколку со овој 
Закон не е инаку одредено". 

Член 2 
Во член 22 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Брст и лисничарење е забрането и кџ шумски 

дрвја засадени во дворни места, дрворедите, поеди-
нечните дрва по полињата и труповите насади по-
крај патиштата". 

Член 3 
Овој Закон влегува во сила со денот на него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија" 
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254. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

ВО СКОПЈЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за изменување 
на Законот за Универзитетот во Скопје што го ус-
вои Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 2 и 3 октомври 1958 година. 

У бр. 10 
23 октомври 1958 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Во член 9 од Законот за Универзитетот во Скоп-

је, став 4 се менува и гласи: 
„Статутот на Универзитетот го потврдува На-

родното собрание на Народна Република Македо-
нија, а статутите на факултетите ги потврдува Из-
вршниот совет". 

Член 2 
Во член 121 став 1, точка 1 се менува и гласи: 
„го утврдува Статутот на Универзитетот и му 

го поднесува на Народното собрание на потврда, 
дава мислење по статутите на факултетите". 

Член 3 
Овој Закон влегува во сила петнаесеттиот ден 

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

254. 

На основа член 1̂2 и 49 став 3 и член 77 став 1 
од Законот за судовите односно член 58 став 1 и 
59 став 1 од; Законот за стопанските судови, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија, на Четвртата заедничка седница на Ре-
публичкиот собор и Соборот н|а производителите, 
одржана на 3 октомври 1958 година, ја донесе след-
ната 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБИРАЊЕ НА СУДИИ 

1) Се разрешуваат од должност: 
Анастасов Радивој, судија на Окружниот суд 

во Скопје и Тодоровски Леонид, судија на Окруж-
ниот суд во Битола, по нивна согласност, поради 
избирање во друг суд. 

Митрушевскк Тодор, судија на Окружниот сто-
пански суд во Скопје, по негово барање. 

2) Се избираат: 

За судија на Вишиот стопански суд на Народна 
Република Македонија Анастасов Радивој, досега-
шен судија на Окружниот суд во Скопје; 

за судија на Окружниот суд во Скопје Попов-
ски Стојче, досегашен претседател на Околискиот 
суд Скопје I; 

за судија на Окружниот суд во Охрид Веруш 
Ристо досегашен судија на Околискиот суд во 
Струга; 

за судија та Окружниот стопански суд во Скоп-
је Татарчев Благој, досегашен судија на Околис-
киот суд во Скопје; 

за судија на Окружниот стопански суд во Би-
тола) Тодоровски ^Леонид, досегашен судија ;на 
Окружниот суд ш Битола. 

Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

Број 24 
З-Х-1958 година. 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

255. 
1 На основа член 101 став 2 од Законот за здру-

жувањето во стопанството, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на Петтата сед-
ница на Соборот на производителите одржана на 
2 и 3 октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАНАЕТЧИС-

КАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Се одобрува Статутот на Занаетчиската ко-
мора на Народна Република Македонија. 

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 18 
3 октомври 1958 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

производителите, на Народното собрание, 
Борко Темелковски, е. р. Лазар Колишевски, е. р. 

256. 

На основа член 101 став 2 од Законот за здру-
жувањето во стопанството, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на Петтата сед-
ница на Соборот на производителите одржана на 
2 И З октомври 1958 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ТРГОВСКАТА 

КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Се одобрува Статутот на Трговската комора 
на Народна Република Македонија. 

И. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното об јавувана во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 19 
3 октомври 1958 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Соборот на 

производителите, 
Борко Темел конски, с. р. 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

257. 

На основа член 101 став 2 од Законот за здру-
жувањето во стопанството, Народното собрание на 
Народна Република Македонија на Петтата сед-
ница на Соборот на производителите одржана на 
2 и! 3 октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА УГОСТИТЕЛ-

СКАТА КОМОРА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Се одобрува Статутот на Угостителската ко-
мора на Народна Република Македонија. 

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 22 
3 октомври 1958 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Соборот на 

производителите, 
Борко Темеловски, с. р. 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

258. 

На основа член 101 став 2 од Законот за здру-
жувањето во стопанството, Народното собрание на 
Народна Република Македонија ка Петтата сед-
ница на Соборот на производителите одржана на 
2 из 3 октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКО—ШУМАРСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Се одобрува Статутот на Земјоделско-шумар-
ж а т а комора на Народна Република Македонија 

II. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 25 
3 октомври 1958 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Соборот на 

производителите, 
Борко Темеловски, с. р. 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

259. 

На основа член 344 став 2 и 3 од Законот за 
јавните службеници, Советот за народно здравје на 
НР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА ХОНОРАРОТ НА 

НАСТАВНИОТ И ПОМОШНО НАСТАВЕН 
ПЕРСОНАЛ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 3 * 

РАБОТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

I 
На наставниот персонал на Медицинскиот ф а -

култет што работаат во здравствените установи му 
се одредува хонорар со Правилникот за плати на 
здравствената установа каде работи. 

Висина на хонорарот од претходниот став се 
утврдува во границите на следните износи: 

Бруто износ на 
месечен хонорар 

1. Редовен професор: 
а) Управник на здравствена 

установа 
б) Ш е ф на одделение 
в) Без раководна функција 

2. Вонреден професор: 
а) Управник на здравствена 

установа 
б) Ш е ф на одделение 
в) Без раководна функција 

3. Д о ц е н т : 
а) Управник на здравствена 

установа 
б) Ш е ф на одделение 
в) Без раководна функција 

4. А с и с т е н т : 
а) Шеф на одделение 
б) Без раководна функција 
— специ ја листа 
— на специјализација 

П 
На наставниот и помошно наставен кадар кои 

не се наоѓаат на положај ј управник и ш е ф на од-
деление на здравствена установа, се одредува хоно-
рар сразмерно на работното време проведено во 
здравствена установа на работи кои не спаѓаат во 
опсег на теоретската, односно практичната настава. 

• од 

24.400 
19.400 
16.200 

19.400 
16.200 
12.900 

16.200 
12.900 
9.700 

до 

33.000 
27.900 
24.400 

26.200 
22.700 
19.400 

22.700 
17.800 
16.200 

11.300 14.500 

9.700 
6.500 

12.900 
9.700 
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Висината на хонорарот од претходниот став се 
одредува сразмерно со работното време во оквир 
На износите утврдени во точка I под 1-в, 2-в, 3-в 
и 4-6. 

III. 
Со наставниот и помошно наставен персонал се 

заклучува договор спрема постојните прописи. 
IV. 

Она Решение влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Број 03-4454/1-58 
19 септември 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Васил Ѓоргов, е. р. 

260. 
О Б Ј А В А 

ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН 
НА /РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА КУЛТУРА 

ДЕЛЕГИРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И 

I ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

На основа член 15 од Законот за органите на 
управата во> Народна Република Македонија, Се-
кретаријатот на републичкиот Совет за култура 
објавува дека од страна на одредените самоуправ-
ни установи односно општествена и стручни орга-
низации за членови на колегијалниот орган на 
републичкиот Совет за култура се избрани след-
ните претставници на тие установи односно орга-
низации и тоа: 

I. ЗА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНИ 

— Боро| Петковски, претставник ка 1 Сојузот 
на синдикатите на Југославија — Републички со-
вет за Македонија!, 

— Јордан Леов, претставник на Главниот од-
бор на „Народна просвета", 

— Георги Абаџиев, претставник на Друштвото 
на писателите, 

— Погодил Ѓорше, претставник на Друштвото' 
на музичките уметници, 

— Миле Корубин, претставник на Друштвото 
на ликовните уметници, 

— Петре Прличко', претставник на Здруже-
нието на драмските уметници, 

—1 Васил Иљовски, претставник на Здруже-! 
нието на универзитетските наставници и другите 
научни работници на Македонија, 

— Антоние Николовски, претставник на Заед-
ницата на работничките културно-просветни ор-
ганизации. 

II. ЗА ПЕРИОД ОД 1 ГОДИНА 

— Ладислав Палфи, претставник на Здруже-
нието на композиторите, 

— Ристо Проданов, претставник на Здруже-
нието на музичките фолклорист^ 

— Ресул Шакири, претставник иа 1Централ-
ниот комитет ка Народната младина на М1акЈе-» 
допија, 

— Бранко Михај ловски, претставник на Здру-
жението на филмските работници, 

— Владо Георгиевски, претставник на Музеј-
ско-конзерваторското друштво, 

— Милчо Карановски , претставник на Друш-
твото на библиотекарите, 

— Трајко Зајковски, претставник на Друш-
твото на архршските работници, 

— Емил Идриз, претставник на Републичкиот 
одбор ија синдикатот на работниците и службе-
ниците од културно-^метничкиТ,е установи. 

Бр. 752 
24 септември 1958 година 

Скопје 
ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОВЕТОТ 

ЗА КУЛТУРА 

Огласен дел 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА 

НАРОДНИОТ ОДБОР НА КУМАНОВСКА 
ОКОЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 
за следните работни места: 
1. Директор' на инвестициона група. 
Услови: завршен Технички факултет и пет го-

дини практика во водостопански организации. 
2) Директор иа Шумското стопанство — Кума-

ново'. 

Услови: Шумарски факултет и пет години 
практика во шуАѕско-стонански организации. 

За горе споменатите места основна плата по За-
конот за јавните службеници, а положај на по одлу-
ката на одборот. 

Молбите да се доставуваат лично или преку 
пошта до' Конкурсната комисија во срок од 15 дена 
по објавувањето на конкурсот. (1315) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМО-
СТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Врз основа на решението на Одделението за 
општа управа на Народниот одбор на општината 
Охрид број 02—1472/1 од 7-П-1958 год. во региста-
рот на установите со самостојно финансирање на 
страна 62—63 рег. бр. 2 е запишана установата под 
назив: Градска кланица „Охрид", со седиште во 
Охрид. Предмет на работењето на установата е: 
раководи со целокупната работа на практичната 
кланична служба, врши преглед пред клање на 
добиток, врши преглед на месо и одлучува за упо-
требливоста на месото за човечка исхрана. 

Установата е основана со решението на НО 
на општината Охрид бр. 15969/1 од 28-ХП-1957 год. 

Установата ја застапува и потпишува управи-
телот Димитар Петар Бачевски. 
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Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Народниот одбор на општината Охрид. 

Број 02—1472/1 од Одделението за општа упра-
ва на НО на општината Охрид. (439) 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината Врапчиште бр. 6432 од 20-Х1-1956 год., 
е запишана во регистарот на установите со само-
стојно финансирање на страна 1 под рег. бр. 1 
установата под назив: Здравствена станица во село 
Врапчиште. Предмет на работењето на установата 
е: а) да се грижи за здравствената заштита и прос-
ветување на населението; да презема и спроведува 
мерки за спречување т акутните и хроничните 
заразни болести; в) да врши лечебна служба; и г) 
да работи на здравственото просветување на насе-
лението во соработка со лекарите, масовните орга-
низации и др. 

Установата е основана со решението на НО на 
општината Врапчиште •— Тетовска околија\ бр).) 
4819 од 13-1Х-1956 год. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Советот за народно здравје и социјални 
грижи и труд на НО на општината Врапчиште. 

Установата ќе ја потпишува Игњо Сретковски, 
претседател на управниот одбор, Бејто Јусуфи и 
Славе Јовановски. 

Бр. 6432/52 од НО на општината Врапчиште. 

На основа решението на Народниот одбор на 
општината ,,Идадија" — Скопје број 04—11049 од 
29 јули 1958 год. е запишана во регистарот на уста-
ношгге со самостојно финансирање на страна 52 
под рег. бр. 52 установата под назив: Клиника за 
ортопедски болести на Медицинскиот факултет — 
Скопје. Предмет на работењето на установата е: 

Да служи за обавување на наставата и научно 
испитивачка работа за потребите на Медицинскиот 
факултет при Универзитетот во Скопје; 

Да се занимава со научно истражувачка работа 
и работи г̂ а спречување и лекување на ортопед-
ските оболувања, посебно вродените аномалии и де-
формитет^, 

Да соработува со соодветните установи во зехМ-
јата и во странство, да ги следи нивните постиг-
нувања и се грижи за нивното1 применување; 

Да се грижи за стручното оспособување на 
стручен ортопедски кадар. 

Установата е основана со решението на Фа-
култетската управа на Медицинскиот факултет во* 
Скопје, број 17496/20-Х1-1956 год. 

Со установата управува управниот одбор како 
колективен орган. 

Орган надлежен за работите и задачите на ус-
тановата е Факултетската управа на Медицинскиот1 

факултет — Скопје. 
Установата ќе ја претставуваат и потпишуваат 

следните лица: Д-р Сушец Гуро, управител на кли-
никата, Асистент Д-р Копевски Димко, како заменик 
на управителот во случај на) заменување, и по-

мошникот на управителот Лучко Александар, како 
наредбодател во административно-финансиското ра-
ботење. (985) 

СОДРЖИНА 
Страна 

249. Указ за прогласување на Законот за ур-
банистичко планирање — — — — — 477 
Закон за урбанистичко планирање — —• 477 

250. Указ за прогласување на Законот за про-
гласување шумските предели на планината 
Галичица за национале парк — — — — 479 
Закон за прогласување шумските предели 

лланината Галичица за национален парк 479 
251. Указ за прогласување на Законот за изме-

нување и дополнување на Законот за заб-
ранување држање кози на територијата на 
Народна Република Македонија — — — 480 
Закон за изменување и дополнување на За-
конот за забранување држање кози на те-
риторијата на Народна Република Македо-
нија — — _ _ _ — _ _ _ — _____ 4^0 

252. Указ за прогласување цњ Законот за изме-
нување и дополнување на Законот1 за шу-
мите — — — — — — — — — — 480 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за шумите — — — — — — 480 

253. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за Универзитетот во 
Скопје. •— — — — — — — — — 481 
Закон за изменување на Законот за Уни-
верзитетот во* Скопје — — — — — — 481 

254. Одлука за разрешување и избирање Р?а 
судии — — — — — — — — — — 481 

255. Одлука за одобрување Статутот на Занает-
чиската комора на Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 481 

256. Одлука за одобрување Статутот на Тргов-
ската комора на Народна Репз^блика Ма-
кедонија — — — — — — — — — 482 

257. Одлука за одобрување Статутот на Угости-
телската комора на Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 482 

258. Одлука за одобрување Статутот на Земјо-
делско-шумарската комора на Народна Ре-
публика Македонија — — — — — — 482 

259. Решение за висината на хонорарот гр на-
ставниот и помошно наставен персонал на 
Медицинскиот факултет за работа во здрав-
ствените установи — — — — — — 482 

260. Објава за членовите на колегијалниот орган 
на републичкиот Совет за култура делеги-
рани од самоуправните установи одкрсно 
стручни и општествени организации — — 483 

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

Народната банка — Скопје, бр. 802-11/1-698. Печатница „Гоце Делчев" II (4443) — Скопје. 


