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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен веспик на 
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СКОПЈЕ 
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Број 36 Година ХП 

Претплатата за 1956 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 40 динари. 
Чековна сметка број 802-Т-698 
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V К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АПТЕКИТЕ 
Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија се про-
гласува Законот за аптеките што го усвои 
Народното собрание на Народна Република 
Маке,дони! а на Петнаесеттата седница на Ре-
публичкиот собор одржана на 14 и 15 декем-
ври 1956 година 

У број 18 
17 декември 1956 година 

Скопје 
Потпретседател Претседател 

на Народната собрание, на Извршниот совет, 
В. Смилевски, е. р. ЈБ. Арсов, е. р. 

ЗАКОН 
З А А П Т Е К И Т Е 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Аптеките се здравствени установи чија 

задача е да ги задоволуваат потребите на на-
селението со лекови и други средства за 
лекување. 

Член 2 
Аптеките: 
изработуваат, набавуваат, чуваат, испиту-

ваат и издаваат лекови и други средства за 
лекување и чување здравјето на населе-
нието; 

вршат биохемиски (клиничко-лаборато-
риски), токсиколошки и броматолошки испи-
тувања; 

набавуваат, изработуваат и ставаат во 
промет средства за лична и општа хигиена 
на населението; 

работат на здравственото просветување на 
населението. 

Аптеките изработуваат,, набавуваат и из-
даваат лекови и други средства за лекува-
ње и за употреба во\ветеринарството. 

Член 3 
Аптеките се основаат и работат како уста-

нови со самостојно финансирање. 

Општите прописи за здравствените уста-
нови и установите со самостојно финансира-
ње се применуваат и на аптеките, доколку 
со овој закон не е инаку одредено. 

Член 4 
Само аптеките можат за непосредна упо-

треба да изработуваат лекови и да издаваат 
готови лекови. 

Член 5 
Ознака „аптека" може да носи само 

здравствена установа што е основана по про-
писите на овој закон и врши работи предви-
дени со овој закон. 

П. ОСНОВАЊЕ НА АПТЕКИ 
Член 6 

Аптеки основаат народните одбори на 
општините, како и самоуправните установи 
и стопанските и општествените организации. 

Аптеки може да основа и Извршниот со-
вет и народните одбори на околиите. 

Установите и организациите можат да 
основаат аптеки и за задоволување потреби-
те ед лекови само на своите членови односно 
работни колективи. 

Член 7 
Установите и организациите што основале 

аптека за задоволување потребите на населе-
нието од лекови и средства за лекување 
имаат право на надомест на вложените »сред-
ства во аптеката. 

Односот помеѓу установата односно орга-
низацијата и аптеката за враќање на вложе-
ните средства се регулира со договор што го 
потврдува советот за народно здравје на на-
родниот одбор на општината кој цени дали 
договорот е во согласност со одредбите од 
став 3 на овој член. 

Со договорот од претходниот став можат 
да се уредуваат само имотно-правни односи 
на основачот и аптеката. 

Член 8 
Аптеки основаат установите и организа-

циите по претходно одобрение од советот за 
народно здравје на народниот одбор на оп-
штината, кој при давањето на одобрението 
го утврдува постоењето на условите за осно-
вањето на аптеки од член 9 на овој закон. 
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Советот за народно здравје на народниот 
одбор на општината пред издавањето на одо-
брение за основање на аптека ќе образува 
комисија чија должност е да испита дали се 
исполнети условите за основање на аптека. 
Во комисијата задолжително влегуваат и ап-
текарска санитарен и градежен стручњак. 

По бараното одобрение за основање на ап-
тека, советот за народно здравје на народниот1 

одбор на општината е должен да донесе ре-
шение во рок од триесет дена од денот кога 
актот за ова барање е примен во народниот 
одбор на општината. 

Советот за народно здрав!е на народниот 
одбор на општината не може да го ускрати 
бараното одобрение за основање на аптека 
ако се исполнети условите предвидени во чл. 
9 од овој закон. 

Против решението на советот за народно 
здравје на народниот одбор на општината со 
кое се одбива барањето за издавање одобре-
ние за основање на аптека може во рок од 
15 дена да се изјави жалба до советот за на-
родно здравје на народниот одбор на око-
лната. 

Член 9 
За основање на аптека треба да бидат 

исполнети следните посебни услови: 
1) да се обезбедени работни простории и 

тие да одговараат на пропишаните санитарни 
и технички услови (чл. 14 и 15 од овој закон); 

2) да се обезбедени средства за набавува-
ње опрема и нужни лекови (чл. 28 од овој 
закон); 

3) да е обезбеден соодветен стручен кадар 
(чл. 35 од овој закон); 

4) во седиштето на аптеката да има нај-
малку еден лекар. 

Член 10 
Советот за народно здравје на народниот 

одбор на општината одредува во кој дел од 
населеното место новооснованата аптека тре-
ба да биде сместена (локација), водејќи смет-
ка за достапноста на снабдувањето на насе-
лението ср лекови. 

Член 11 
Решението за основање на аптека содржи 

податоци: 
1) за називот и седиштето на аптеката; 
2) за делокругот односно задачите на ап-

теката; 
3) за имотот на кој аптеката има право на 

управување; 
4) за фондовите на аптеката; 

в 5) за органите на аптеката; 
6) за органот надлежен за работите и за-

дачите на аптеката. 
Решението за основање на аптека од уста-

нови и организации ги содржи само подато-
ците од точка 1—5 на претходниот став. 

Под ист назив не можат да постојат на 
подрачјето на општината две или повеќе 
ш г г е т 

Член 12 
Државен орган надлежен за работите и 

задачите на аптеките основани од установи и 
организации е. органот на народниот одбор на 
општината надлежен за работите на народ-
ното здравје. 

Член 13 
Аптеките се регистрираат кај органот на 

народниот одбор на општината надлежен за 
регистрирање на установите со самостојно 
финансирање. 

За регистрирање^ на аптеките сходно 
важат прописите за регистрирање на уста-
новите со самостојно финансирање. 

Член 14 
Секоја аптека мора да има следни работни 

простории: 
1) просторија за издавање лекови (офи-

цина); 
2) просторија за изработување лекови 

(лабораторија); 
3) просторија за чување лекови (матери-

јална); 
4) посебна просторија за чување лесно за-

паливи материјали и друг материјал што мо-
ра да се чува под посебни услови. 

Аптеките што вршат биохемиски, брома-
тслошки и токсиколошки испитувања имаат 
и посебна лабораторија за овие испитувања. 

Аптеките што вршат ноќна дежурна 
служба мораат да имаат посебна просторија 
за дежурниот. 

Член 15 
Работните простории на аптеките мораат 

да им одговараат на санитарните, техничките 
и стручните услови што ќе ги одреди Сове-
тот за Народно здравје на Народна Републи-
ка Македонија. 

Ш. УПРАВУВАЊЕ СО АПТЕКИТЕ 

Член 16 
Со аптеката управува управен одбор. 
Управниот одбор се состои од најмалку 

7 члена. 
Членовите на управниот одбор ги именува 

народниот одбор на општината, а за аптеки-
те основани од Извршниот совет односно од., 
народните одбори на околии, Советот за на-
родно здравје на Народна Република Маке-
донија односно народниот одбор на сколи ја-
та што ја основал аптеката. 

Во управниот одбор се именуваат прет-
ставници на работниот колектив на аптека-
та1, заводот за социјално' осигурување, здрав-
ствената станица од седиштето на аптеката и 
на установата односно организацијата што ја 
основала аптеката, а другите членови на уп-
равниот одбор се именуваат од редот на гра-
ѓаните. Претставникот на здравствената ста-
ница по правило треба да е лице што работи 
непосредно во здравствената служба. 

Управникот на аптеката по својата по-
ложба е член на управниот одбор. 
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Член 17 
Управниот одбор на аптеката се именува 

на две години, но Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија односно 
народниот одбор може, и пред истекот на 
времето за кое членовите на управниот од-
бор се именувани, да го разреши од должност 
целиот управен одбор или само член на од-
борот, ако нивната работа е во спротивност 
со законите и другите прописи или ако ја 
запоставиле својата должност во одборот. 

Член 18 
Членовите на управниот одбор својата 

должност во одборот ја вршат бесплатно. 
Членовите на управниот одбор за времето 

4 додека се зафатени со работа во одборот 
имаат право на надомест на спарно загубе-
ната заработувачка како и право* на надо-
мест на направените трошоци што ги имале 
во врска со вршењето на оваа должност. 

Член 19 
Управниот одбор од редот на своите чле-

нови избира претседател на управниот одбор. 
Управникот на аптеката не може да биде 

избран за претседател на управниот одбор. 

Член 20 
Управниот одбор работи на седници. 
Управниот одбор полноважно решава ако 

на седницата присуствуваат повеќе од поло-
вината членови на одборот, а заклучоци: до-
несува со мнозинство гласови на присутните 
членови. 

Член 21 
Управниот одбор на аптеката: 
1) се грижи за правилното економско ра-

ботење на аптеката и за целисходната упо-
треба на општонародниот имот со кој упра-
вува аптеката и врши расходување на опре-
мата, инвентарот и другиот имот и неупо-
гребивите лекови, во гранииите одредени со 
посебни прописи; 

2) ја утврдува, во согласност го Советот1 

за народно здравје на Народна Република 
Македонија односно советот за народно 
здравје на народниот одбор што ја основал 
аптеката, претсметката и завршната сметка 
на аптеката; 

3) ги утврдува, во согласност со органот 
надлежен за работите и задачите на апте-
ката, цените на услугите и цените на 
лековите, доколку тоа не е одредено со дру-
ги прописи; 

4) се грижи за правилно финансиско ра-
ботење на аптеката; 

5) решава за барање на кредит; 
6) решава за употребата на средствата на 

фондовите, во рамките на постојните прописи; 
7) решава за инвестициите што се фи-

нансираат од фондовите; 
8) донесува, во согласност со Советот за 

народно здравје на Народна Република Ма-
кедонија односно советот за народно здравје 

на народниот одбор што ја основал аптеката, 
правилник за платите на службениците и 
работниците на аптеката, доколку платите не 
се одредуваат со посебни прописи; 

9) ја утврдува висината на финансиските 
средства по претсметката со кои управникот 
може да располага: 

10) решава за проширување и намалува-
ње на делокругот на аптеката; 

11) ги назначува и разрешува, по предлог 
на управникот, службениците и работниците 
на аптеката, доколку вршењето на тоа право 
не го пренел на управникот на аптеката; 

12) ја утврдува, во согласност со Советот 
ра народно здравје на Народна Република 
Македонија односно советот за народно 
здравје на народниот одбор што ја основал 
аптеката, систематизацијата на работните 
места; 

13) врши и други работи што со одделни 
прописи му се ставени во делокруг. 

Член 22 
Со работата на аптеката непосредно ра-

ководи управникот на аптеката. 
Управникот на аптеката го назначува и 

разрешува основачот на аптеката. Ако осно-
вач на аптека е установа или организација, 
за назначување на управникот е потребна 
согласност на советот за народно здравје на 
народниот одбор на општината. 

За управник на аптека може да се назна-
чи само фармацевт со положен стручен 
испит. 

Член 23 
Управникот на аптеката: 
1) ја организира работата во аптеката и 

ги извршува законите и другите прописи, 
како и заклучоците на управниот одбор на 
аптеката; 

2) ја претставува аптеката како правно 
лице БО правните односи со физичките и 
правните лица; 

3) ја извршува како наредбодавец прет-
сметката на аптеката; 

4) му помага на претседателот на управ-
ниот одбор во свикување и подготвување на 
седниците на одборот; 

5) го изготвува предлогот на претсметката 
и предлогот на завршната сметка на аптека-
та, како и предлогот за цените на лековите 
и услугите за кси решава управниот одбор; 

6) му предлага на управниот одбор систе-
матизација на работните места и врши назна-
чување на службениците и работниците за 
кои го овластил управниот одбор; 

7) врши распоред на службениците и ра-
ботниците по работни места; 

8) се грижи за дисциплината во работата 
на работниците и службениците; 

9) се грижи за стручното усовршување на 
работниците и службениците; 

10) се грижи за правилното водење на 
книгите што аптеката задолжително ги води; 
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11) врши и други работи што му се ста-
вени во делокруг »со одделни прописи. 

Член 24 
Управникот на аптеката е должен да го 

задржи извршувањето на заклучоците на 
управниот одбор што се во спротивност со за-
конот и други прописи донесени врз основа 
на закон и за тоа без одлагање да го извести 
органот надлежен за работите и задачите на 
аптеката. 

Органот надлежен за работите и задачи-
те на аптеката е должен веднаш, а најдоцна 
во рок од триесет дена по примањето на из-
вештајот, да донесе решение по задржаниот 
заклучок. Ако органот не донесе решение во 
овој рок, заклучокот на управниот одбор 
останува во сила. 

Незаконитите заклучоци на управниот 
одбор може да ги задржи од извршување и 
органот надлежен за работите и задачите на 
аптеката. 

Член 25 
Во аптека чиј работен колектив има нај-

малку три стручни лица се образува стручен 
колегиум како советодавен орган на управ-
никот на аптеката за поважните стручни и 
други прашања од делокругот на аптеката. 
Стручниот колегиум го именува управниот 
одбор на аптеката. Со стручниот колегиум 
раководи управникот на аптеката. 

Поблиски одредби за составот и работата 
на стручниот колегиум се пропишуваат со 
правилата на аптеката. 

IV. ПРАВИЛА НА АПТЕКАТА 

Член 26 
Секоја аптека има свои правила со кои се 

одредува организацијата и работата на апте-
ката. 

Правилата на
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други прописи односно општопризкаени на-
учни методи за изработка на лекови. 

Готовите лекови по правило се издаваат 
во неповрсдено оригинално пакување. 

Член 34 
Управникот на аптеката е одговорен за 

исправноста на издадените лекови и сред-
ства за лекување, а фармацевти е одгово-
рен за исправноста на оној лек односно сред -
ство за лекување што го изработил и издат 
тој сам или друго лице по негов налог или 
под негов надзор. 

Фармацевтот што изготвил лек или из-
дал готев лек односно дал налог за изготву-
вање или издавање на лек тоа го потврдува 
со својот потпис на рецептот. 

За исправноста на готовите лекови е од-
говорон производителот, а управникот од-
носно фармацевтот тогаш ако издал таков 
лек на кој му изминало времето за употреба 
или со поголемо внимание можел да утврди 
дека содржината на готовиот лек видливо е 
изменета односно штетна. 

Член 35 
Стручни работи во аптека вршат фарма-

цевти и фармацевтски помошници. 
Само фармацевт може самостојно да вр-

ши стручна работа, а фармацевтскиот по-
мошник работи под надзор на фармацевт. 

Член 36 
Во аптека не можат да работат лица што 

боледуваат од хронична заразна болест, се 
бацилонссители, наркомани или алкохоли-
чари. 

Член 37 
Лицата на работа во аптеките се под 

здравствен надзор. Делта на здравствениот 
надзор е да се утврди дали постојат пречки 
за работење во аптека во смисла на член 36 
од овој закон. Здравствениот надзор опфаќа: 

1) здравствен преглед пред засновањето 
на работниот однос; 

2) здравствен преглед по преболувањето 
на болестите од член 36 на овој закон; 

3) повремени здравствени прегледи во те-
кот на траењето на работниот однос. 

Поблиски прописи за начинот и рокови-
те во кои се врши здравствениот преглед до-
несува Советот за народно здравје на Народ-
на Република Македонија. 

Член 38 
Лицата на работа во аптеките за време 

на вршењето на службата носат работна 
облека. 

Поблиски прописи за работната облека од 
претходниот став донесува Советот за народ-
но здравје на Народна Република Маке-
донија. 

Член 39 
Работното време на аптеките го одредува 

советот за народно здравје на народниот од-
бор на општината во рамките на упатството 

од Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија. 

Во места со повеќе аптеки, како и во ме-
ста со една аптека што има повеќе фарма-
цевти, се образува дежурна служба вон ре-
довното работно време на аптеките. Распо-
редот на дежурната служба во место со по-
веќе аптеки, во рамките на времето на де-
журството одредено од советот за народно 
здравје на народниот одбор на општината, 
спогодбено го утврдуваат самите аптеки. 

Во места со една аптека што има само еден 
фармацевт аптекарските услуги треба да се 
пристапни за населението и вон редовното 
време. 

Член 40 
Новите работни простории во случај на 

преместување односно проширување на ап-
тека мораат да одговараат на санитарните и 
техничките услови пропишани со овој закон. 

Преместувањето односно проширувањето 
на работните простории на аптеката го одо-
брува советот за народно здравје на народ-
ниот одбор на општината. 

VI. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 41 
Своето финансиско работење аптеките го 

вршат врз основа на својата претсметка. 
Расходите на аптеката се покриваат од 

остварените приходи, а ако расходите ги над-
минуваат приходите основачот може на ап-
теката да и' даде дотација за покривање на 
расходите над приходите. 

Член 42 
Аптеката ги наплатува лековите, сред-* 

ствата за лекување и аптекарските услуги 
по цени одредени по постојните прописи. 

Аптеките самостојно ги одредуваат цени-
те на лековите и другите средства за леку-
вање како и на аптекарските услуги на кои 
по постојните прописи не им се одредени 
цени (член 21 точ. 3 од овој закон). 

Член 43 
Аптеките *можат да ги имаат следните 

фондови: 
1) фонд за наградување на службениците 

и работниците; 
2) инвестиционен фонд; 
3) резервен фонд. 
Основачот при основањето на аптеката 

како и управниот одбор на, аптеката можат 
да образуваат и други фондови што не се 
предвидени во претходном став. Актот на 
управниот одбор за основање на нови фон-
дови и за укинување на постојните фондови 
го потврдува Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија односно со-
ветот за народно здравје на народниот одбор 
што ја основал аптеката. 
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Член 44 
Секоја аптека има амортизационен фонд. 
Средствата од амортизациониот фонд се 

употребуваат за замена на основните сред-
ства како и за зголемување на основните 
средства. 

Средствата на амортизациониот фонд се 
образуваат и распоредуваат по посебни про-
писи. 

Член 45 
Народните одбори на околиите можат да 

образуваат фонд за унапредување и проши-
рување на аптеките од подрачјето на околи-
ната (околиски фонд за унапредување на ап-
теките). 

Средствата на околискиот фонд за уна-
предување на аптеките се образуваат од ви-
шокот на приходите над расходите на апте-
ките од подрачјето на околијата. Во фондот 
за унапредување на аптеките може да се вне-
се најмногу до 20% од вишокот на приходи-
те над расходите на аптеката. 

Процентот на делот од вишокот што се 
внесува во фондот го одредува народниот 
одбор на околијата. 

Член 46 
Вишокот на приходите над расходите што 

ќе се покаже врз основа на потврдената завр-
шна сметка на аптеките се распоредува во 
фондовите на аптеката, доколку со посебни 
прописи не е одредено средствата на одделни 
фондови да се образуваат на друг начин. Кој 
дел од вишокот се внесува во одделните фон 
дови на аптеката одредува управниот одбор 
на аптеката во согласност со Советот за народ 
но здравје на Народна Република Македони-
ја, односно советот за народно здравје на на-
родниот одбор што ја основал аптеката. 

Член 47 
Поблиски прописи за финансиското и ма-

теријалното работење на аптеките, како и за 
водењето на книгите на аптеките пропишува 
Советот за народно здравје на Народна Репу-
блика Македонија во согласност со Државни-
от секретаријат за работите на финансиите. 

УП. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА 
АПТЕКИТЕ 

Член 48 
Општ надзор над работата на аптеките вр-

ши советот за народно здравје на народниот 
одбор на општината, а непосреден надзор вр-
ши органот на управата на народниот одбор 
на општината што е надлежен за работите на 
народното здравје. 

Надзор над работата на аптека основана од 
Извршниот совет односно од народен одбор 
на околија врши и Советот за народно здрав-
је на Народна Република Македонија однос-
но советот за народно здравје и секретарија-
тот надлежен за работите на народното здрав-
је на народниот одбор на Сколи јата. 

Член 49 
За вршење непосреден надзор над струч-

ната работа на аптеките во Советот за народ-
но здравје на Народна Република Македони-
ја се образува посебна инспекциска служба 
(аптекарска инспекција). Аптекарска инспек-
ција може да се образува и во секретаријатот 
надлежен за работите на народното здравје 
на народните одбори на околиите. 

Член 50 
Во вршењето на инспекцијата аптекар-

ската инспекција може да ја испитува исправ 
коста на лековите и средствата за лекување, 
да врши анализи на лековите и средствата 
за лекување, да врши преглед на аптекар-
ските простории, опремата и другите сред-
ства, да одредува здравствен преглед на пер-
соналот на работа во аптеката, како и, со-
гласно овластувањето на свој закон и други 
прописи, да издава привремени наред-
би, да одредува .преземање на мерки 
за обезбедување во случај на постое-
ње на опасност за животот и здравјето на 
луѓето, или за други општи интереси и да 
презема други административни мерки и да 
изрекнува парични казни за извршените пре 
кршоци. 

Аптекарската инспекција е должна нај-
малку еднаш годишно да му поднесе изве-
штај на Советот за народно здравје на Народ 
на Република Македонија односно секретари-
јатот за народно здравје и социјална заштита 
на народниот одбор на сколи јата. Око л меката 
аптекарска инспекција препис од извештајот 
за аптеките од подрачјето на општината до-
ставува и на советот за народно здравје на 
народниот одбор на општината. 

Аптекарската инспекција може да врши 
стручен надзор и во стопански организации 
што се занимаваат со производство и промет 
на лекови и средства за лекување. 

Поблиски одредби за овластувањата и 
должностите на аптекарската инспекција ќе 
пропише Извршниот совет. 

Член 51 
Аптекареката инспекција може да донесе 

решение со кое да нареди на аптека да сг 
снабди со нужна опрема и резерви во лекови 
и да ги отстрани недостатоците во поглед на 
работните простории и опремата односно пер-
соналот, ако просториите или опремата 
не одговараат на пропишаните санитарни и 
технички услови или не се гадни за правилно 
вршење на дејноста односно ако персоналот 
нема стручни квалификации или здрав ств г-
ната состојба не им одговара за работа во 
аптека, одредувајќи истовремено рок во кој 
тоа мора да се изврши. 

Мерките од претходниот став може да ги 
одреди и надлежниот совет врз основа на 
извештајот На комисијата од чл. 57 на овој 
закон. 
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Член 52 
Аптекарската инспекција може да ја за-

брани продажбата на лекови и други средства 
за лекување ако овие поради недостатоци при 
изготвувањето, изминување на времето за 
употреба или некои други недостатоци сг 
штетан за употреба или ги немаат оние свој-
ства што при ставањето во промет се тврди 
дека ги имаат. 

Член 53 
На аптека може времено да и' се забрани 

вршењето на аптекарска дејност и да се до-
несе решение за времено затворање на апте-
ката ако истата во рокот од член 51 на овој 
закон не ги остранила одредените недоста-
тоци. 

Ако недостатоците во случајот од став I 
на овој член се однесуваат на одделни про-
стории или дел од опремата, кои недостатоци 
не влијаат на цел осното работење на аптека-
та, може да се донесе решение за времена или 
трајна забрана на употребата само на тие 
простории односно опрема. 

Решение за мерките од гтав 1 и 2 на овој 
член донесува советот за народно здравје на 
народниот одбор на општината. Решение за 
мерките од став 2 може да донесе и органот 
на управата на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работите на народното 
здравје. 

Член 54 
На аптека може да и' се забрани вршење-

то на аптекарската дејност и да се донесе 
решение за трајно затворање на аптеката ако 
истата дејноста ја врши во простории што не 
се одобрени при нејзиното основање или пре-
местување, а санитарно-техничките недоста-
тоци се такви што не можат да се отстранат, 
или ако аптеката ја нема нужната опрема и 
резерви во лекови, а овој недостаток не е 
отстранет со примена на мерките од став 2 на 
член 53 од овој закон. 

Решението за мерките од претходниот став 
го донесува советот за народно здравје на на-
родниот одбор на општината. 

Член 55 
Против решенијата за мерките од член 51, 

52, 53 и 54 на овој закон, освен против реше-
нието на Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија, може да се 
изјави жалба во рок од 15 дена. Жалбата сз 
изјавува: 

против решението на советот за народно 
здравје на народниот одбор на општината и 
против решението на органот на управата на 
истиот народен одбор надлежен за работите 
на народното здравје — до советот односно 
секретаријатот надлежен за работите на на-
родното здравје на народниот одбор на око-
лната; 

против решението на околиската и ре-
публичката аптекарска инспекција —- До Се-

кретаријатот на Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија; 

против решението на советот за народно 
здравје на народниот одбор на околијата — 
до Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија, 

Член 56 
Примената на мерките предвидени со овој 

закон не ја исклучува примената на управ-
ните мерки предвидени со- други прописи ка-
ко ни примената на казнените мерки предви-
дени со овој закон и други прописи. • 

Член 57 
Во аптеките по потреба може да се врши 

стручен комисиски преглед на работата на 
аптеката. Комисијата за вршење стручен 
преглед ја именува советот за народно здрав-
је на народниот одбор на општината. 

Стручен преглед може да одреди и Сове-
тот за народно здравје на Народна Република 
Македонија, како и советот за народно здрав-
је на народниот одбор на околната. Комиси-
јата во овој случај може да ја именува и со-
ветот што го одредил стручниот преглед. 

Стручен преглед може од советот за на-
родно здравје на народниот одбор на општи-
ната да бара и установата односно организа-
цијата што ја основала аптеката. 

Органот што решил да се изврши стручен 
преглед е должен да одреди и што треба д& 
се установи со овој преглед. 

VIII. ПРЕСТАНОК НА АПТЕКИТЕ 

Член 58 
За престанок на аптека решава органот 

односно установата или организацијата што 
ја основала аптеката. 

Установата и организацијата актот за 
престанок на аптеката го донесува по прет-
ходна согласност на народниот одбор на оп-
штината, кој е должен согласноста да ја даде 
Ео рок од триесет дена. Доколку народниот 
одбор на општината ја одбие бараната соглас-
ност се смета дека ја превзел аптеката со 
сите дотогашни права и обврски на основа-
чот. Народниот одбор на општината во овој 
Случај е должен на оснивачот да му ја надо-
мести вредноста на вложениве средства во 
аптеката. 

Ако народниот одбор на општината во рок 
од триесет дена не се изјасни по барањето за 
претстанск на аптеката од претходниот став, 
се смета дека народниот одбор се согласил со 
предлогот за престанок на аптеката., 

IX. АПТЕКАРСКИ СТАНИЦИ 

Член 59 
Во места каде не постојат услови за осно-

вање на аптеки можат да се 'основаат апте-
карски станици. 
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Член 60 
Условите за основање, делокругот и пре-

станокот на работа на аптекарски станици ги 
пропишува Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија, 

Член 61 
Аптекарски станици можат да основаат 

народните одбори на општините, самоуправ-
ните установи и стопанските и општестве-
ните организации. 

Аптекарски станици како свои огранци 
можат да основаат и аптеките, и тоа како во 
места во кои не постојат услови за основање 
на аптеки така и во седиштето на аптеката. 

Член 62 
Одредбите од овој закон за работењето, 

управувањето и надзорот над аптеките сход-
но важат и за аптекарските станици. 

X. БОЛНИЧКИ АПТЕКИ . 
Член 63 

Болниците можат да имаат свои аптеки 
како организациони единици на болницата. 

Болничките аптеки ја вршат аптекарска-
та служба по правило само за потребите на 
болницата. 

Член 64 
Одредбите од овој закон за персоналот, 

стручното работење и надзорот над аптеките 
сходно важат и за болничките аптеки. 

Поблиски одредби за условите под кои 
болничките аптеки вршат аптекарски услу-
ги и за потреби вон од болницата ќе пропише 
Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Македонија. 

XI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА АПТЕКИТЕ 
И АПТЕКАРСКИТЕ СТАНИЦИ ОСНОВАНИ 

ОД УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 65 

Самоуправната установа, стопанската и: 
општествената организација како основач на 
аптека односно аптекарска станица ги има 
следните посебни права односно должности: 

1) ја потврдува одлуката на управниот 
одбор на аптеката за систематизацијата на 
работните места но аптеката и аптекарската 
станица; 

2) го птоврдува правилникот за платите 
на работниците и службениците на аптеката; 

3) ја потврдува претсметката и завршната 
сметка и дава согласност за расподелбата на 
вишокот на приходите над расходите во 
одделните фондови; 

4) дава одобрение на управниот одбор за 
основање нови фондови и за укинување на 
постојните фондови; 

5) ја одобрува во согласност со советот за 
народно здравје на народниот одбор на оп-
штината одлуката на управниот одбор за 
употребата на средствата од фондовите; 

| 6) ја одобрува одлуката на управниот од-
; бор за проширување и намалување дело-

кругот на аптеката. 

ХП. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член бб 

Со тарчина казна до 20.000 динари ќе се 
казни за прекршок управникот на аптеката 
односно друго одговорно лице во аптеката: 

1) ако аптеката се занима со работи што 
не спаѓаат во нејзин делокруг; 

2) ако аптеката почне со работа пред неј-
. зиното регистрирање и даденото одобрение за 
почнување со работа; 

3) ако дозволи во аптеката стручните ра-
боти да ги врши лице што нема потребни 
стручни квалификации; 

4) ако аптеката нема нужни резерви во 
лекови одредено со посебни прописи; 

5) ако аптеката не биде регистрирана во 
одредениот рок; 

6) ако не се придржува за прописите за 
издавање и пресметување цените на ле-
ковите; 

7) ако неправилно се однесува при изда-
вањето и чувањето на наркотичните средства 
и отровите, доколку ова дејание не е казни-
во по посебни прописи; 

8) ако издава лекови без рецепти во слу-
чаите кога тоа не е дозволено; 

9) ако го спречува прегледот во аптеката 
или не ги спроведе мерките што ги одредил 
надлежниот орган по извршениот преглед во 
аптеката; 

10) ако во аптеката не се одржува ред и 
чистота; 

11) ако аптеката не ја врши дежурната 
служба односно ако во места со една аптека 
и еден фармацевт неоправдано откаже нуж-
на аптекарска услуга вон работното време. 

Со истата парична казна за прекршок од 
претходниот став ќе се казни управникот на 
аптекарска^ станица односно одговорното 
лице во станицата. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 67 

Постојните аптеки мораат својата орга-
низација и работа да ја сообразат со одред-
бите на овој закон во рок од една година по 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 68 
Стопанските организации и установите 

што досега БО фирмата или Називот имале 
збор „аптека" се должни да ја изменат фир-
мата односно називот во рок од три месеци 
по влегувањето во сила на овој закон. 

Член 69 
Поблиски прописи за извршувањето на 

овој закон донесува Извршниот совет. 
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Член 70 I 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по | 

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

. 276. 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВИШАТА ПЕДАГОШКА ШКОЛА 

ВО СКОПЈЕ 

Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија се про-
гласува Законот за Вишата педагошка школа 
во Скопје, што го усвои Народното собрание 
на Народна Република Македонија на Пет-
наесеттата седница на Републичкиот собор 
одржана на 14 и 15 декември 1956 година. 

У бр. 17 
17 декември 1956 година 

Скопје 
Потпретседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
В. Смилевски, с р. Љ. Арсов, е. р, 

З А К О Н 
ЗА ВИШАТА ПЕДАГОШКА ШКОЛА 

ВО СКОПЈЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Вишата педагошка школа во Скопје (во 

понатамошниот текст Школа) е наставно-
воспитна установа што има задача да под-
готвува наставен кадар за основните општо-
обоазовни и специјалните училишта како и 
стручните училишта што даваат непотполно 
средно образование. 

Седиштето на Школата е во Скопје 

Член 2 
Школата е самостојна установа и со неа 

се управува по начелата на општественото 
управување. 

Прашањето за изветтувањето на наставата е 
во исклучив делокруг на наставничкиот ко-
лектив. 

Член 3 
Непосредното управување со Школата го 

вршат органите одредени со овој закон. 
Своите плава и должности овие органи ги 

вршат во согласност со Уставот, овој закон, 
другите закони, статутот на Школата и дру-
гите постојни прописи. 

Член 4 
Надзор над законитоста на работата на 

Школата виши Советот за школство на На-
родна Република Македонија. 

Член 5 
Школата има свој статут кој содржи од-

редби за организацијата, работата, настава 
ниот план, студиите, наставниците, студен-
тите. испитите и администрацијата на Шко-
лата. 

Статутот на Школата го потврдува И з -
вршниот совет. 

Член 6 
Школата е правно лице. 

Член 7 
Општествената заедница осигурува мате-

ријални средства потребни за работата на 
Школата. 

Член 8 
Школата има своја самостојна претсмет-

ка, која е составен дел од претсметката на 
Советот за школство на Народна Република 
Македонија. 

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

II. УПРАВУВАЊЕ СО ШКОЛАТА 

Член 9 
Со Вишата педагошка школа управуваат: 

советот жа Школата, наставничкиот совет и 
директорот. 

Совет на школата 

Член 10 
Советот на Школата го сочинуваат: 
членови што ги именува Извршниот со-

вет од редот на општествените работници; 
членови што ги избира наставничкиот со-

вет на Школата меѓу' своите членови; 
член што го избира Народниот одбор на 

Скопска околија; 
член што го избираат студентите на Шко-

лата помеѓу »себе; 
1 директорот на Школата. 

Член И 
* Бројот на членовите на советот на Шко-

лата, што ги именува Извршниот совет, се 
одредува со решението за именување. 

"Бројот на членовите што ги избира на-
ставничкиот совет и начинот на изборот на 
членот што го избираат студентите се опре-
делува со статутот на Школата. 

Член 12 
Советот на Школата се избира на две 

години. 
Телото што ги избира членовите на сове-

тот на Школата може поодделен член што го 
избрало да го разреши од должност и пред 
да е истечен о^ој рок и место него да избере 
друг член. 

Извршниот совет може да го распушти це-
лиот совет на Школата и да одреди избор на 
друг ако тој ги запоставува своите должна-
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сти и работи спротивно на прописите и ин-
тересите и целите на Школата. 

Член 13 
Советот на Школата со тајно гласање из-

бира помеѓу своите членови претседател на 
Советот. 

Директорот на Школата не може да биде 
избран за претседател на Советот. 

Претседателот ги свикува и ги раководи 
седниците на Советот. 

Претседателот ги свикува седниците на 
Советот по .своја иницијатива, по предлог од 
директорот или наставничкиот совет и по ба-
рање на една третина од членовите на Сове-
тот на Школата. 

Член 14 
Советот на Школата може да основа ко-

мисии за проучување на прашања од него-
вата надлежност. 

Делокругот на комисиите од претходниот 
став како и нивниот состав се одредуваат со 
решението за нивното образување. 

Член 15 
Наставничкиот совет и директорот на 

Школата можат против одлуката на Советот 
на Школата што не е во согласност со Уста-
вот, законите и статутот, да поднесат приго-
вор до Советот за школство на Народна Ре-
публика Македонија, во рок од осум дена од 
примањето односно објавувањето на одлуката. 

Приговорот го одложува извршувањето на 
одлуката, но ако Советот за школство не од-
лучи по спорното прашање во рок од триесет 
дена одлуката на Советот на школата се 
извршува. 

Член 16 
Советот на школата ги врши овие работи: 
1) го донесува статутот на Школата; 
2) распишува по своја иницијатива и по 

предлог од наставничкиот совет конкурс за 
избор на наставници; 

3) ги доставува на потврда до Советот за 
школство на Народна Република Македонија 
со свое мислење и свој предлог одлуките за 
избор на наставниците; 

4) го утврдува предлогот на претсметката 
на Школата и врши надзор над нејзиното 
извршување; 

5) ги доставува до Извршниот совет на 
потврда со свое мислење сите измени и до-
полнувања на Статутот на Школата; 

6) дава препораки по прашања што се од 
интерес за Школата; 

7) дава препораки за наставниот план и 
програм: 

8) избира и разрешува членови на второ-
степениот дисциплински суд за студентите и 
првостепениот дисциплински суд за настав-
ниците на Школата; 

9) именува дисциплински обвинител при 
дисциплинскиот суд за наставниците и при 

•второстепениот дисциплински суд за студен-
тите; 

10) избира и разрешува членови на дис-
циплинскиот суд за административниот пер-
сонал на Школата; 

11) донесува прописи за дисциплината на 
студентите; 

12) ги разгледува општите прашања за 
социјалната и материјалната положба на сту-
дентите; 

13) ги потврдува правилата на здружени-
јата на студентите од Школата; 

14) врши надзор над ракувањето со оп-
штонародниот имот што е даден на користе-
ње на Школата; 

15) одлучува за примањето подароци и 
завештанија; 

16) на Советот за школство на Народна 
Република Македонија »му поднесува изве-
штај за состојбата и работата на Школата. 

Член 17 
Советот на Школата работи како целина 

и правата и должностите што му припаѓаат 
ги врши само на седница. 

Решенијата на Советот ги потпишуваат 
претседателот на Советот и директорот на 
Школата. 

Членот на Советот на Школата што го 
избираат студентите не учествува во гласа-
њето во случај кога се дава мислење за из-
борот на професори, кога се утврдува настав-
ниот план и кога се избираат односно име-
нуваат членови на дисциплинскиот суд за 

I наставниците и дисциплинскиот обвинител 
при истиот. 

Член 18 
Наставникот што не е член на Советот на 

Школата има право да присуствува на сед-
ниците на Советот, да изнесува мислење и да 
дава предлози кога на дневниот ред на Сове-
тот се наоѓаат прашања од неговата струка 
или други начелни прашања за наставата 
што непосредно се однесуваат до неговата 
струка. 

Наставнички совет 

Член 19 
Наставничкиот совет на Школата го со-

чинуваат директорот и сите наставници на 
Школата. 

Член 20 
Наставничкиот совет ги врши овие ра-

боти: 
1) составува предлог на статутот на Шко-

лата; 
2) избира наставници и одлуките за из-

бор му ги доставува на Советот на Школата; 
3) избира и разрешува членови на Сове-

тот на школата; 
4) избира и разрешува шефови на настав 

ките групи; 
5) избира и разрешува членови на прво-

степениот дисциплински суд за студентите 
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и именува дисциплински обвинител при су-
дот; 

6) назначува и разрешува секретар на 
Школава; 

7) решава по прашањата во врска со ор-
ганизацијата на наставата и другите школ-
ски проблеми; 

8) на Советот на Школата му поднесува 
предлози, на решенија за организирање, у-
кинување или соединување на наставните 
групи; 

9) на Советот на Школата му поднесува 
предлози за распишување конкурс за избор 
на наставници; 

10) ги утврдува наставните програми во 
согласност со наставните планови; 

11) се грижи за изведување на наставата 
и подигање на нејзиното ниво; 

12) се грижи за стручната работа на сту-
дентите; 

13) управува со фондовите и задужби-
н и ^ ; 

14) составува предлог на претсметката на 
Школата. 

Член 21 
На седниците на наставничкиот совет, ко 

га се разгледуваат прашања во врска со из-
ведувањето на наставата и спроведувањето 
на правилата на студентските организации, 
можат да присуствуваат претставници на 
студентиве со право да изнесуваат свои ми-
слења и да поднесуваат предлози. 

Член 22 
Наставничкиот совет работи на седници, 

а полноважно решава ако на седницата се 
присутни повеќе од половината членови на 
!наставничкиот совет. За полноважен избор 
и разрешување на одделни наставници е по-
требно на седницата да бидат присутни нај-
малку две третини од вкупниот број членови 
на наставничкиот совет. 

Одлуките на наставничкиот совет се до-
несуваат со мнозинство на гласови од при-
сутните членови. 

Гласањето е јавно, ако со закон или друг 
пропис не е инаку одредено. 

Со седниците на наставничкиот совет ра-
ководи директорот на Школата. 

Член 23 
Директорот има право и должност да ги 

запре од извршување решенијата на настав-
ничкиот совет што му се спротивни на за-
конот, статутот и на решенијата на Советот 
на Школата. 

Директорот е должен спорното прашање 
да го достави до Советот на Школата за до-
несување' конечно решение. 

Директор на Школата 
Член 24 

Директорот на Школата го назначува и 
разрешува Советот за школство на Народна 

Република Македонија од редот на редов-
ните наставници на Школата по предлог од 
наставничкиот совет и по прибавено мисле-
ње од Советот на Школата. 

Директорот се назначува за две години. 

Член 25 
Директорот ја претставува Школата, се 

грижи за примената на законите, другите 
прописи и статутот на Школата и ги врши 
сите други работи што му се ставени во де-
локруг со законите и прописите, а особено: 

1) ги подготвува, свикува и раководи 
седниците на наставничкиот совет; 

2) ги подготвува, во соработка со претсе-
дателот на Советот на Школата, седниците 
на Советот; 

3) ги извршува одлуките и заклучоците 
на Советот на Школата и наставничкиот 
совет; 

4) ја извршува претсметката на Школата; 
5) управува со општонародниот имот да-

ден на Школата на користење; 
6) издава решенија за службеничките 

односи на наставниците: 
7) ги назначува службениците на школа-

та и донесува решенија за нивните службе-
нички односи; 

8) врши права на дисциплински стареши-
на спрема службениците на Школата; 

9) поднесува приговор против решенијата 
на советот на Школата и наставничкиот со-
вет ако смета дека се тие незаконити; 

10) врши и други работи што му се ста-
вени во должност со посебни прописи. 

Член 26 
На крајот на секоја учебна година се одр-

жува собрание на наставниците и студен-
тите. 

Наставничкиот совет преку директорот 
му поднесува на собранието извештај за по-
ложбата на Школата и за работата на настав 
ничкиот колектив и студентите за време на 
изминатата година. 

Собранието може да се свика и за пре-
тресување на прашања од општ интерес за 
Школата во текот на учебната година. 

Собранието го свикува нас гавин чкиот со-
вет кога е тоа пропишано со овој закон или 
по СЕО ја иницијатива. Наставничкиот совет 
е должен да го свика собранието ако тоа го 
побара Советот на Школата, директорот или 
една третина од наставниците. 

Собранието може да дава мислења, пред-
лози и сугестии на органите на управување 
со школата во врска со работата на Шко-
лата. 

Ш. НАСТАВА И СТРУЧНА РАБОТА 
Член 27 

Наставата на Вишата педагошка *школа 
трае две години. 

Наставата се изведува во текот да учеб-
ната година. 
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Учебната година почнува на 1 септември 
а свршува на 31 август идната година и се 
дели на зимски и летен семестар. 

Член 28 
Наставата и испитите на Школата се јав-

ни. 
Член 29 

За организирање и изведување на настав 
ната работа Школата има наставни групи на 
предмети. 

Бројот и видот на наставните групи се 
одредува со статутот на Школата. 

Член 30 
Школата, има вежбална организирана во 

вид на осумгодишно основно училиште како 
помошна установа за изведување на наста-
вата во Школата. 

Член 31 
Наставата по наставните групи се изве-

дува по наставни планови и програми. 
За секој наставен предмет се утврдува 

програма. 
Наставниот план и програмите се објаву-

ваат. 
Задолжителните наставни предмети се 

одредуваат со статутот на Школата. 
По потреба наставничкиот совет во со-

гласност со советот на Школата може да во-
веде незадолжителни наставни предмети). 

Член 32 
Студентот што ќе ги заврши студиите и 

ги положи сите пропишани испити на Шко-
лата добива диплома со кота му се признава 
стрVчна спрема за поеподавател. 

Дипломата ја потпишува директорот на 
Школата. 

IV. Н А С Т А В Н И Ц И 

Член 33 
Наставници нч Школата се липа што и-

ма^т зван-е професор на виша тпкола. 
За професор може па бид° избран канди-

дат 1ТТТО има свршен Факултет, положен отте-
чен испит и што поминал најмалку тг ет го-
дини ро настатшо-в°спитна работа, покажу-
ва успеси во таа работа и има стручни тру-
дови. 

Професорите се зибираат врз основа на 
распишан конкурс. 

Член 34 
Избор за професор на Школата врши на-

ставничкиот совет врз основа на реферати 
од најмалку двајца професори на Школата 
или двајца професори на универзитетот од-
носно друга школа што располагаат со иста 
или слична стручна спрема, што ќе ги опре-
дели наставничкиот совет. 

Професорите на Школата се преизбираат 
след 5 години поминати во Школата. 

Право на глас при изборот на професор 
на Школата имаат сите редовни наставници 

на Школата што имаат звање професор на 
виша школа. 

Член 35 
По потреба за одржување предавања по 

одделни предмети, за ракување со семинари-
те, за вежби и практична работа или за одр-
жување на наставата по незадолжителни 
предмети Советот за школство на Народна 
Република Македонија, по предлог од Сове-
тот на Школата може да назначува хонорар-
ни наставници. 

Член 36 
Наставниците на Школата ја раководат* 

наставата, предаваат и испитуваат на' испи-
тите. 

Член 37 
По одлука на Советот на Школата, а по 

предлог од наставничкиот совет, на настав-
ник на школата може да му престане служ-
бата ако се утврди дека не може да ги врши 
своите службени должности или ако е мо-
рално неподобен за позивот на наставник на 
Школата. Одлуката ја. потврдува Советот за 
школство на Народна Република Македо-
нија. 

Против одлуката за престанок на служ-
бата по претходнист став, наставникот има 
право на жалба до Извршниот совет. 

Член 38 
За повреди на должности или угледот на 

службата, професорите одговараат ; дисци-
плински според одредбите на овој закон. 

Член 39 
За прекршените од претходниот член 

можат да се изрекнуваат следните дисци-
плински мерки: 

а) писмена опомена, 
б) писмен укор. 

Член 40 
Дисциплинскиот суд за наставниците на 

Школата има 3 члена и ист број заменици, 
што ги избира советот на Школата од редот 
на наставниците на Школата. 

Мандатот на членовите на судот трае ед-
на година. 

Член 41 
При дисциплинскиот суд за наставниците 

постои дисциплински обвинител кого го име-
нува. советот на Школата од Р°ТЈОГ на настав-
ниците. 

Мандатот на дисциплинскиот обвинител 
трае една година. 

Член 42 
Постапката за порекнување дисциплин-

ски мерки спрема професорите се почнува 
по предлог од директорот, а спрема дирек-
торот по предлог од Наставнички^ совет. 

Барање да се поднесе предлог за покре-
нување дисциплинска постапка можат да под 
несат советот на Школата и наставничкиот 
совет, * 
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Член 43 
Дисциплинскиот суд со пресуда го одби-

ва предлогот за покренување постапка и из-
режување дисциплинска мерка или изрек-
нува дисциплинска мерка. 

Против пресудата на дисциплинскиот суд 
казнетиот и дисциплинскиот обвинител мо-
жат да подадат жалба до Вишиот дисциплин-
ски суд при Р1звршниот совет на НРМ во 
рок од 15 дена од денот на примањето на 
пресудата. 

Член 44 
Во однос дисциплинската постапка, до-

колку со овој закон не е поинаку пропиша-
но, сходно ќе се применуваат одредбите од 
Законот за државните службеници на Народ 
на Република Македонија. 

V. С Т У Д Е Н Т И 

Член 45 
Студент на Школата се станува со запи-

шување на една од постојните групи. 
Право на упис на Школата под еднакви 

услови имаат сите државјани на ФНРЈ ако 
претходно завршиле средна општо образов-
на или учителска школа. 

Лицата што завршиле средна стручна или 
уметничка школа имаат право да се запи-
шат само на соодветна група предмети што 
одговара на завршената средна стручна или 
уметничка школа. 

Член 46 
Во школата не може да се запише лице 

што е осудено на казна строг затвор или на 
казна затвор подолго од шест месеци додека 
трае казната, како и лице што со пресуда 
на дисциплинскиот суд за студентите е ис-
клучено од Школата, додека трае казната. 

Лице осудено на казна ограничување на 
граѓанските права може да се запише во 
Школата за време траењето на казната само 
по одлука на Советот на Школата. 

Член 47 
Во школата е позволено вонредно студи-

рање. 
Вонредно студирање е позволено само на 

оние групи каде што тоа го допушта начи-
нот на изведувањето на наставата. Групите 
на кои може да се студира вонредно се од-
редуваат со статутот на Школата. 

Член 48 
Редовните студенти имаат право и долж-

ност д& ги посетуваат предавањата, семина-
рот^ и вежбите, да учествуваат во другите 
форми на наставата и да ги полагаат испи-
тите. 

Поблиски одредби за правата и должно-
стите на студентите се пропишуваат со ста-
тутот на Школата. 

Член 49 
Студентите можат да осниваат стручни, 

културни и други здруженија во кои ќе се 

приготвуваат за своите идни општествени, 
образовни и воспитни задачи. 

Правилата за овие здруженија се доне-
суваат во согласност со свој закон и статутот* 
на Школата. 

Член 50 
Материјалното помагање ( на студентите 

за студирање се одредува со посебни про-
писи. 

Студентите уживаат право на, социјално 
и здравствено осигурување, како и други 
права и повластици согласно со посебните 
прописи. 

Член 51 
Студентите имаат право да учествуваат 

во работата на органите на управување на 
Школата согласно одредбите на овој закон. 

Студентите учествуваат во управување-
то со установите за здравни, социјални и ма-
теријални прашања на студентите. 

Член 52 
Испитите на Вишата педагошка школа се 

годишни и дипломски. 
Годишните испити се полагаат од мате-

ријалот на сите Задолжителни предмети. 
Дипломските испити се полагаат по пред-

метите определени со наставниот план пред 
комисија што ја одредува наставничкиот 
совет. 

Член 53 ј 
ј Испит од ист предмет може да се полага 

неограничен број пати. 
Испитот од ист предмет што се полага 

четири и повеќе пати, четвртиот и натамош-
; вите пати задолжително се полага пред ис-

питна комисија. 
Испитната комисија ја именува наставник 

киот совет. 
Член 54 

Успехот на студентите на . испитите се 
оценува со цели броеви од 5—10. Кандида-
тот го положил испитот ако е оценет со нај-
мала оцена 6. 

Член 55 
Поблиски одредби за уписот, посетува-

њето на предавањата и вежбите како и за 
полагањето на испитите и за студиите вооп-
што ќе се пропишат со статутот на Школата. 

Член 56 
Статусот на студент на Школата преста-

нува со дипломирање, со испишување од 
Школата, со осуда на казната строг затвор 
или затвор подолго од шест месеци додека 
трае таа казна, како и во случај на осуда од 
дисциплинскиот суд за студентите на казна 
исклучување од Школата. 

Со решението на советот на Школата 
статусот студент на Школата може да пре-
стане и БО случај на осуда на казна ограни-
чување на граѓанските права додека трае 
таа казна. 
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Член 57 
Студентот што не го положил испитот ни 

по четврт пат ги губи сите повластици што 
ги има како студент. 

Исто така ги губи сите повластици што ги 
има како студент и студентот што не ќе ди-
пломира во рок најмалку од една година по 
истекот на последниот семестар од редов-
ната настава. 

Одредбите од претходните ставови на овој 
член не ќе се применуваат на студентите кои 
во полагањето на испитите биле спречени со 
тешка и долготрајна болест. 

Член 58 
Решение за престанок својство на сту-

дент донесува директорот на Школата на 
основа заклучокот на наставничкиот совет. 

Член 59 
Студентите, се должни да ги почитуваат 

школските прописи и правила и да го чу-
ваат угледот на, студентите на Школата. 

За неисполнување на своите должности 
студентите одговараат дисциплински според 
одредбите на овој закон. 

Член 60 
Како дисциплински престапи на студен-

тите особено се сметаат: 
а) сите дејства управени против соција-

листичкото, општествено и државно устрој-
ство на ФНРЈ, како и против братството и 
единството на народите на Југославија, без 
оглед на тоа дали тие дејства претставуваат 
кривично дело во смисла на Кривичниот за-
коник или на некој друг закон; 

б) сите дејства што претставуваат кри-
вични дела во смисла на Кривичниот зако-
ник или некој друг закон; 

в) фалсификување на исправи како и 
.потписи на наставници или органи на Шко-
лата на индексот или во друга исправа; 

г) нарушавање пропишаниот ред и дисци-
плина при изведувањето на наставата' и ис-
питите; 

д) навредување на органите и наставни-
ците на Школата; 

ѓ) непристојно држање и однесување; и 
е) намерно уништување и оштетување на 

наставните средства и имот со кој располага 
Школата. 

Како дисциплински престап се сметаат и 
сите други дејства што се слични со своите 
обележја на дејствата направени во став 1 
од овој член. 

Член 61 
За дисциплинските престапи на студен-

тите им се изрежуваат овие казни: 
а) укор; 
б) строг јавен укор; 
в) забрана полагање на испит во еден' 

испитен рок; 
г) забрана на запишување еден или пове-

де семестри; 

д) исклучување од Школата за време од 
1—3 години. 

Казната исклучување од школата може 
да се изрекне само за дисциплинските пре-
стапи наброени во точка а), б) и в) од прет-
ходниот член на овој закон. 

Член 62 
Советот на Школата може, по молба од 

казнетиот студент или по своја иницијатива, 
а по претходно мислење на првостепениот 
дисциплински суд, изречената казна исклу-
чување од Школата да ја прости или да ја 
замени со поблага казна. 

Член 63 
Дисциплинска постапка не може да се 

покрене ако од денот кога е извршен преста-
пот поминало повеќе од една година. 

АКО престапот повлекува кривична од-
говорност тој застарува за исто време за кое 
застарува кривичното дело. 

Дисциплинската казна не може да се из-
врши ако од правосилноста на пресудата по-
минала една година. 

Член 64 
Казните за дисциплинските престапи на 

студентите ги изрекнува дисциплинскиот1 

суд за студентите од прв и втор степен што 
се образува при Школата, по претходно 
спроведена постапка, 

Дисциплинскиот суд се состои од три чле-
на и ист број заменици. 

Претседателот и едниот член на првосте-
пениот дисциплински суд и нивните заме-
ници ги избира наставничкиот совет од ре-
дот на наставниците на Школата, а вториот 
член и неговиот заменик од редот на сту-
дентите на Школата. 

Претседателот и едниот член на второ-
степениот дисциплински суд и нивните за-
меници ги избира Советот на Школата поме-
ѓу с в о т е членови, а вториот член и негови-
от заменик од редот на студентите на Шко-
лата. _ 

Мандатот на судот трае две години. 

Член 65 
При првостепениот и второстепениот ди-

сциплински суд за студентите постојат дис-
циплински обвинители и нивни заменици. 

Дисциплинските обвинители и нивните 
заменици ги именува од редот на наставни-
ците органот што ги избира членовите на 
судот. 

Член бб 
Дисциплинскиот суд има секретар што го 

именува директорот на Школата. 
Член 67 

Против пресудата на првостепениот ди-
сциплински суд казнетиот студент и дисци-
плинскиот обвинител можат да поднесат жал-
ба до второстепениот дисциплински суд во 
рок од 15 дена од приемот на пресудата. 
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Одлуката на второстепениот дисциплин-
ски суд е конечна. 

Член 68 
За дисциплински неуредност студентот 

може да биде казнет со: опоменати укор. 
Казните за дисциплинските неуредност 

ги изрекнува директорот на Школата. 
Против решението на директорот казне-

тиот студент има^ право на жалба до настав-
ничкиот совет во рок од 8 дена од приемот1 

на решението. 
Член 69 

Поблиски одредби за дисциплинската 
одговорност на студентите, начинот на избо-
рот на дисциплинските судови и дисциплин-
ските обвинители, како и за дисциплинска-
та постапка ќе се пропишат со статутот на 
Школата. 

VI. АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 70 
Административните, техничките и дру-

гите слични работи на Школата ги извршу-
ва секретаријатот на Школата. 

Со секретаријатот раководи секретар на 
Школата под надзор и упатство на директо-
рот. 

Член 71 
Секретарот на Школата го назначува и 

разрешува наставничкиот совет на Школата. 
За секретар на Школата се назначува ли-

це што има најмалку виша спрема. 
Секретарот се избира на основа распишан 

конкурс. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
По исклучок од член 33 од овој закон, до 

пополнувањето на местата со избрани про-
фесори. Советот за школство на Народна Ре-
публика 'Македонија може,., по предлог од 
наставнички!1 совет и мислење на Советот 
на Школата, да назначува за работа во Шко-
лата професори на средна школа. 

Член 73 
Студентот кој во денот на влегувањето 

во сила на ОБОЈ закон ги има запишано и за-
верено сите семестри, ги губи повластиците 
што ги има како студент ако не дипломира 
во' рок од една година по влегувањето во си-
ла на овој Закон. 

Член 74 
До донесувањето на статутот на Школата 

бројот на членовите на Советот на Школата 
што ги избира наставничкиот совет како и 
начинот на изборот на членот што го изби-
раат студентите го определува Извршниот 
совет. 

Член 75 
Преизбор на професорите што до денот 

на влегувањето во сила на овој закон поми-

нале пет години во звањето професор на ви-
ша школа ќе се изврши до 31 декември 1957 
година, а за сите други по навршувањето пет 
години професорка служба во Школата, од-
носно до крајот на учебната година во која 
тие навршиле пет години служба. 

Член 76 
Со влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат сите прописи што се 
во спротивност со неговите одредби. 

Член 77 
Овој закон влегува во> сила петнаесеттиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

277. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

Врз основа на член 71 точка И од Устав-
ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија се про-
гласува Законот за изменување на Законот 
за Универзитетот во Скопје, што го усвои 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија на Петнаесеттатаѓ седница на 
Републичкиот собор одржана на 14 и 15 де-
кември 1956 година. 

У број 16 
17 декември 1956 година 

Скопје 
Потпретседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
В, Смилевски, е. р. Љ. Арсов, е. р, 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Се бришат ставот 2 на членот 90 и членот 

181 од Законот за Универзитетот во Скопје 
(„Службен весник на Народна Република 
Македонија" бр. 15 од 31 мај 1956 година). 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на 

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

278. 
Врз основа на чл. 21 ст. 3 и чл. 42 ст. 1 од 

Уставниот закон за основите на општестве-
ното и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија, а 
во врска со чл. 163 и чл. 164 ст. 2 од Правил-
никот за работа на Републичкиот собор на 
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Народното собрание на Народна Република 
Македонија, 

Народното собрание на, Народна Репуб-
лика Македонија на Петнаесеттата седница 
на Републичкиот собор, одржана на 14 и 15 
декември 1956 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИСПИ-

ТУВАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА 
ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

Врз основа на Извештајот на Факултет-
скиот совет за работата на Медицинскиот 
факултет во Скопје во уч. 1954/55 и 1955/56 
година и претресот по поднесениот извештај, 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија констатира дека положбата во 
клиниките на Медицинскиот факултет во 
Скопје не задоволува и со цел да се пред-
ложат и преземат што поефикасни мерки за 
подобрување на положбата во здравствени-
те установи, Народното собрание на Народна 
Република Македонија 

ПРЕПОРАЧУВА 
Извршниот совет да формира комисија 

составена од народни пратеници и стручни 
лица од здравствената служба со задача да 
ја испита положбата во клиниките на Меди-
цинскиот факултет во Скопје и во сите 
здравствени установи во Народна Република 
Македонија. 

Број 1433 
14 декември 1956 година 

Скопје 
НАРОДНО СОБРАНИЕ 

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Председател Потпретседател 

на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Димче Зографски, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

279. 
На основа чл. 29 и 39 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Извршниот со-
вет („Службен весник на НРМ' бр. 24/56), 
Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

О Д ИЈУ К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ 
НОВИ НА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
1. 

Во одборите и комисиите на Извршниот 
совет се именуваат и тоа: 

1. Во Координациониот одбор 
за претседател: 
Љупчо Арсов, претседател на Извршниот 

совет; 

за членови: 
Крсте Црвенковски, потпретседател на 

Советот; 
Страхил Гигов, потпретседател на Со-

ветот; 
Васил Ѓорѓов, секретар на Советот; 
Ристо Џунов, претседател на Одборот за 

стопанство; и 
Мориц Романо, член на Советот. 
2. Во Одборот за внатрешна политика 
за претседател: 
Страхил Гигов, потпретседател на Со-

ветот; 
за членови: 
Киро Георгиевски, член на Советот; 
Мито Мицајков, државен секретар за вна-

трешни работи; 
Димо Кантарџиски, државен секретар за 

правосудна управа; 
Асен Групче, претседател на Врховниот 

суд и 
Јован Дуковски, јавен обвинител на НРМ. 

3. Во Одборот за стопанство 
за претседател: 
Ристо Џунов, член на Советот; 
за членови: 
Благој Попев, член на Советот; 
РЛориц Романо, член па Советот; 
Диме Бојановски, член на Советот; 
Трајче Грујоски, член на Советот; 
Страшо Христов, член на Советот; 
Александар Грличков, директор на Заво-

дот за стопанско планирање; 
Асен Симитчиев, секретар на Секретари-

јатот за општи стопански работи; 
Благој Симеонов, секретар на Секретари-

јатот за индустрија и 
Бошко Тонев, директор на Народната 

банка. 
4. Во Одборот за организационо 

управни прашања 
за претседател: 
Васил Ѓоргов, секретар на Советот; 
за членови: 
Трајче Грујоски, член на Советот; 
Перо Коробар, секретар на Секретарија-

тот за законодавство и организација; 
Ленче Секуловски, секретар на Секрета-

ријатот за општа управа; и 
Асен Симитчиев, секретар на Секретари-

јатот за општи стопански работи. 
5. Во Административната комисија 

за претседател: 
Вера Ацева, член на Советот; 
за членови: 
В^сил Ѓоргов, секретар на Советот; 
Реис Шакири, член на Советот; и 
Вене Ѓорѓиовски, советник во Советот. 

6. Во Комисијата за помилување 
за претседател: 
Страхил, Гигов, потпретседател на Со-

ветот; 
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за членови: 
Киро Георгиевски, член на Советот и 
Благој Попов, член на Советот. 

7. Во Комисијата за прашањата на продук-
тивноста на трудот, плати и кадрови во 

стопанството 
за претседател: 
Страшо Христов, член на Советот; 
за членови: 
Коце Јаковски, народен пратеник; 
Мице Димевски, секретар на Секретари-

јатот за труд; 
Благој Симеонов, секретар на Секретари-

јатот за индустрија; 
Славко Чукови!*, вонреден професор на 

Економскиот факултет; 
Инж. Благој Николов, агроном во Секре-

таријатот за земјоделство на Извршниот 
совет; 

Инж. Миодраг Драговиќ, советник во За-
водот за стопанско планирање на ПРМ; 

Круме Михајлов, директор на Заводот за 
стопанско планиоање на Скопска околија; 

Арсен Ристиќ, рударски инжинер; 
Перо Михајлов, од Секретаријатот на гру 

дот и 
Благој Ангелковски, директор на7 Туту но-

виот комбинат во Скопје. 
8. Во Комисијата за унапредување на 

земјоделството и шумарството 
за претседател: 
Ристо Џунов, член на Советот; 
за членови: 
Диме Бојановски, член на Советот; 
Киро Георгиевски, член на Советот; 
Жигко Брајковци, претседател на За-

дружниот сојуз; 
Филип Николовски, секретар на Секре-

таријатот за земјоделство; 
Борис Грујоски, секретар на Секретари-

јатот за шумарство; и 
Аритон Устепјанов, потпретседател на 

Селско-стопанската комора на НРМ. 

П. , 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 
ИС бр. 504 

25 декември 1956 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

280. 

На основа член 1 од Законот за измени и 
дополненија на Основниот закон за прекр-
шоците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 58/55), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОПИ-
СИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ НА РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

1. Државните секретари јата, советите, се-
кретаријатите на Извршниот совет и другите 
републички органи на управата донесуваат 
правилници и наредби за прекршоци во со-
гласност со Државниот секретаријат за 
внатрешни работи, а Државниот секретари-
јат за внатрешни работи во согласност со 
Извршниот совет. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното објавување во „Службен весник' 
на Народна Република Македонија". 

ИС број 503 
25 декември 1956 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
В. Ѓоргов, с.р. Љ. Арсов, с.р. 

281. 

На основа точка 3 од Упатството за спро-
ведување избори на работничките совети и 
управните одбори на стопанските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 8/56), 
Извршниот совет донесува 

О ДЈ1 У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РОК ЗА РАСПИШУВА-

ЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ 
СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Изборите за работничките совети на 
стопанските претпријатија ќе се спроведат 
најдоцна до 31 март 1957 година, 

По исклучок од претходниот став избо-
рите за работничките совети на градежните 
и селско-стопанските претпријатија, како и 
угостителските претпријатија во банските, 
климатските и туристичките места и тула-
ните можат да се одржат и после рокот од-
реден во претходната точка но најдоцна до 
31 мај 1957 година, 

2) Работничките совети на стопанските 
претпријатија изборите за нови работнички 
совети ќе ги распишат најмалку 15 дена пред 
денот на изборите. 

3) Оваа Одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС број 522 
29 декември 1956 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
В. Ѓоргов, с.р Љ. Арсов, с.р 
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282. | 
I 

На основа точка 2, точка 3 став 2, точка 
4 и точка 50 буква а) став 2 од Упатството 
за спроведување избори за работничките со-
вети и управни одбори во Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 18/54) Извршниот совет 
ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РОК ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА РЕДОВНИ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИ-

ТЕ СОВЕТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
НА ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ 

И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ 
1) Редовните избори за работнички сове-

ти на претпријатијата на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај ќе се 
одржат најдоцна до 31 март 1957 година. 

2) Работничките совети на споменатите 
претпријатија ќе распишат избори за работ-
ничкиот совет и ќе го утврдат денот за одр-
жување на изборите, а за тоа веднаш ќе го 
известат Извршниот совет. 

3) Работничките совети на споменатите 
претпријатија, при распишувањето на избо-
рите, ќе ги одредат изборните единици и бро-
јот на членовите на работничкиот совет што 
ќе се изберат во поедините изборни едини-
ци, како и седиштата на самостојните избор-
ни комисии во изборните единици и сводот 
заклучок за тоа ќе му го достават на Изврш-
ниот совет на потврдување. 

4) Оваа Одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
р о д а Република Македонија". 

ИС број 523 
29 декември 1956 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
В. Ѓоргов, с.р. Љ. Арсов, с.р. 

283. 
На основа член 71 точка, 1 реченица 5 и 

член 75 став 1 од Уставниот закон, Изврш-
ниот совет ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ПЛАТИТЕ НА 

СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА 
ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ ЗА 

МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1957 ГОДИНА 
1) Платите на службениците и работни-

ците, запослени во државните органи и 
установи, за месец јануари 1957 година ќе 
се исплатат како привремена аконтација на 
терет на средствата за плати на службени-
ците и работниците она државните органи и 

| установи предвидени во предлогот на Бу-
џетот на Народна Република Македонија за 
1957 година, 

2) Платите по одредбата на претходната 
точка ќе се исплатат од кредитите одобрени 
по Наредбата за одобрување на посебни 
краткорочни кредити на народните репуб-
лики, автономните единици, околиите и оп-
штините за покритие на расходите на нив-
ните буџети во првото тримесечје на 1957 
година на сојузниот Државен секретар за 
рр^оггите на финансиите број 17890 од 21-
ХН-1956 година. 

3) Расходите за платите кои што ќе би-
дат извршени по оваа одлука сочинуваат 
составен дел на претсметката на државниот 
орган односно установа по Буџетот за 1957 
година. 

4) Оваа одлука влегува во сила веднага. 
ИС број 509 

29-ХИ-1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

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

284. 

На основа член 9 став 2 од Законот за 
државните архиви во врска со член 11 од 
Законот за спроведување на Уставниот за-
кон Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА АРХИВ-

СКИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 
I. Архивскиот совет на НР Македонија го 

сочинуваат 9 члена. 
П. За членови на Архивскиот совет се и-

менуваат: 
1. Стојанов Димче — Мире, народен пра-

теник; 
2. Петрушевски Д-р. Михајло, професор 

на Филозофекиот факултет во Скопје; 
3. Полетановиќ Д-р. Хграламине, профе-

сор на Филозофскиот факултет во Скопје; 
4. Антуљак Д-р. Стјепан, професор на 

Филозсфскист факултет во Скопје; 
5. Зографски Да^чо, доцент на Економ-

скиот факултет во Скопје; 
6. Љубен Лапе, доцент на Филозофекиот 

факултет во Скопте; 
7. Соколевски Методија, директор на Ин-

ститутот за национална историја на НРМ во 
Скопје; 

8. Тошев Крум, доцент на Филозофскиот 
факултет во Скопје; 

9. Талевски Тодор, вршител на должно-
ста директор на Државната архива на НРМ 
во Скоше. 

Ш. Членовите на Архивскиот совет на 
ппвиот состанок ќе изберат претседател на 
Советот. 
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IV. Ова решение влегува во сила од денот 
на неговото донесување. 

ИС бр. 506 
25 декември 1956 година, Скопје __ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1 Секретар, Претседател, 

Васил Горгов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

285. 
На основа член 2, 10 и 11 од Основната 

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

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ 

ХИГИЕНСКИ ЗАВОД ВО СКОПЈЕ ЗА 
УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

I 
Централниот хигиенски завод во Скопје 

основан со решението на Извршниот совет 
ИС бр. 40 од 25.П. 1954 год. („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 11/54) се прогласува за у-
стансва со самостојно финансирање и про-
должува со работа под назив Централен завод 
за заштита на народното здравје (во ната-
мошниот текст: Централен завод). 

Седиштето на Централниот завод е во 
Скопје. 

И. 
Задачите на Централниот завод се: 
— да врши научноистражувачка работа 

во областа на акутните и хроничните боле-
сти, професионалните оболења и другите ма-
совни болести; 

— да открива, постојано следи, системат-
ски проучува и води борба против причини-
телите на заразните и масовни болести со 
сите лабораториски, статистички и други ме-
тоди и да предлага мерки за нивното сузби-
вање; 

— да врши научио-истражувачка работа 
на полето на општата хигиена, хигиенска за-
штита на трудот, комунална хигиена, учи-
лишна хигиена и др. да предлага мерки за 
отклонување на хигиенските услови; 

— да прибира податоци и води евиденци-
ја за заразните болести и за хигиенско-епи-
демиолошката состојба на Републиката; 

— да се грижи за обезбедување стручно 
усовршување на здравствените работници од 
хигиенско-епидемиолошката служба; 

— да врши стручен надзор над работата 
на хигиенско-епидемиолошките установи по 
принципите на современата медицинска 
наука; 

— да подготвува и објавува стручни и на-
учни трудови и публикации по работи од 
својата надлежност; 

— да води здравствена статистика; 
— да работи на здравственото просвету-

вање на населението. 

III. 
За остварување на задачите од претходна-

та точка Централниот завод има право на 
управување со недвижен имот, уреди, ин-
струменти, како и други движни предмети 
кои накнадно ќе се попишат и проценат по 
постоеќите прописи. 

IV. 
Со Централниот завод управува управен 

одбор од девет членови како колективен ор-
ган на управувањето. 

Управниот одбор се состои од претставни-
ци на работниот колектив, Републичкиот за-
вод за социјално осигурување, кои овие ги 
избираат од редот на своите членови, а дру-
гите членови на управниот одбор ги имену-
ва Советот за народно здравје на НРМ од 
редот на граѓаните што можат да придонесат 
за правилно вршење на работите на управ-
ниот одбор. 

Управникот на Централниот завод е член 
на Управниот одбор по својата положба. 

Управниот одбор избира претседател од 
редот на своите членови. Управникот на Цен-
ту) -лниот завод не може да биде претседа-
тел на Управниот одбор. 

Управниот одбор се избира за две години. 
V. 

Во Централниот завод постои Совет кого 
го именува Советот за народно здравје н\ 
НРМ од редот на стручните службеници и 
соработниците на Централниот завод и дру-
гите здравствени установи, како и од редот 
на општествените работници што можат да 
придонесат за решавање на прашањата за 
народното здравје. 

Советот разгледува одделни прашања и 
проблеми од областа на народното здравје и 
дава свои мислења и препораки на органите 
на Централниот завод и дава предлози и мне-
нија на Советот за народно здравје на НРМ. 

Советот од редот на своите членови из-
бира претседател. 

Управникот и претседателот на Управни-
от одбор на Централниот завод по својата 
положба се членови на Советот. 

Бројот на членовите на Советот ќе се од-
реди со правилата на организацијата и рабо-
тата на Централниот завод. 

VI. 
Со работата на Централниот завод непо-

средно раководи управник. 
Управникот на Централниот завод го на-

значува Советот за народно здравје на НРМ. 
VII. 

. Централниот завод има стручен колегиум 
кој го сочинуваат раководните службеници 
на Централниот завод. 

Стручниот колегиум е советодавен орган 
на управникот на Централниот завод по по-
важните прашања од областа на работата на 
Централниот завод. 

Ј 
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Стручниот колегиум го свикува и со него 
раководи управникот на Централниот завод, 

УШ. 
Централниот завод може да ги има след-

ните фондови со кои »самостојно располага. 
а) фонд за наградување на работниците и 

службениците (фонд за наградување); 
б) фонд за замена и дополнување на ос-

новните средства (фонд за замена и допол-
нување); и 

в) фонд за кадрови. 
IX. 

Орган надлежен за работите и задачите 
на Централниот завод е републичкиот Совет 
за народното здравје. 

X. 
Ова решение влегува во сила веднаш 
ИС бр. 505 

28 декември 1956 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

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

286. 
На основа член 6 ед Уредбата за оснива-

ње на фонд за социјални установи, Репуб-
личкиот совет за социјална заштита во со-
гласност со Државниот секретар за работи 
на финансиите го донесе следниот 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТОЧКА 3 ОД ЧЛЕН 
4 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ФОНД ЗА 
СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

Член 1 
Точка 6 од член 4 на Правилникот за из-

вршување на Уредбата за оснивање на фонд 
за социјални установи од 5-1У-";956 година 
(„Службен весник на НРМ" број 17/56) се 
укинува. 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ"." 

Број 799 
20 јули 1956 година 

Скопје 
Републички совет за' социјална заштита 

Секретар, Претседател, 
Д. Христовски, е. р. М. Малеска, е. р. 

Согласен: 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
М. Романо, с.р. 

ИСПРАВКА 
РА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ НАГРАДИ 

НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ПА СЛУЖБАТА ПРИХОДИ 
На крајот на Правилникот за посебните 

награди на службениците на Службата при-
ходи, број 1776 од 30 август 1956 година 
(„Службен весник на НРМ" број 27/56) се 
испуштени зборовите: „Согласен го замену-
ва сојузниот Државен секретар за работите 
на, финансиите, Зоран Палич, е. р. 
""Број 4280 

31 декември 1956 година 
Скопје 

Од Државниот секретаријат 
за работите на финансиите 

СОДРЖИНА Стр. 
275. Указ за прогласување за Законот за апте-

ките — — — — — — — — — 577 
Закон за аптеките — — — — — — 577 

276. Указ за прогласување на Законот за Ви-
шата педагошка школа во Скопје — — 585 
Закон за Вишата педагошка школа во 
Скопје — — — — — — — — — 585 

277. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за Универзитетот во 
Скопје — — — — — — — — — 591 
Закон за изменување на Законот за Уни-
верзитетот во Скопје — — — — — 591 

278. Препорака за формирање Комисија за ис-
питување на положбата во здравствените 
установи — — — — — — — — 592 

279. Одлука за именување претседатели и чле-
нови на одборите и комисиите на Изврш-

ниот совет — — — — — — — — 592 
280. Одлука за давање согласност на прописите 

за прекршоци на републичките органи на 
управата .— — — — — — — — 593 

281. Одлука за одредување рок за распишу-
вање избори за работничките совети на 
стопанските претпријатија — — — — 593 

282. Одлука за одредување рок за одржување 
на редовни избори за работничките совети 
на претпријатијата на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај — 594 

283. Одлука за исплатување платите на служ-
бениците и работниците па државните ор-
гани и установи за месец јануари 1957 год. 594 

284. Решение за именување членови на Архив-
скиот совет на НР Македонија — — 594 

285. Решение за прогласување на Централниот 
хигиенски завод во Скопје за установа со 
самостојно финансирање — — — — 595 

286. Правилник за изменување на точка 6 од 
член 4 на Правилникот за извршување 
Уердбата за оснивање фонд за социјални 
установи — — — — — — — — 596 
Исправка на Правилникот за посебните 
награди на службениците на службата 
приходи — — — — — — — — — 596 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско издавачко претпријатие — 
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