
Оирт т фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Вторник, 27 декември 1955 

Број 38 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
300 дин, Овој број чини .4(1 динари 
Чековна сметка број 802-Т-698 

226. 

На основа чл. 21 ст. 1 тон. 5 и чл. 39 ст. 1 
тон. 2 од Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на деветтата седница 
на Републичкиот собор, одржана на 13 и 14 
декември 1955 година, и на осмата седница 
на Соборот на производителите, одржана на 
13 и 14 декември 1955 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1955 ГОДИНА 
1. — Во главата XVII точката 3 се менува 

и гласи: 
„Од делот на добивката што преостанува 

по издво!увањето на средствата за инвести-
циониот фонд на заедницата на претпријати-
јата за поштенско-телеграфско-телефонски 
сообраќај и резервниот фонд на претприја-
тието во висина од 2% од постоеќите обртни 
средства претпријатието за псштенско-теле-
графско-телофонски сообраќај ќе уплатува 
годишно 50% во корист на својот инвести-
ционен Г^ч^". 

2. — Во глава XVП се додава нова точка 
З-а, која гласи: 

„Од делот на добивката што преостанува 
по т/п^во-ј^вањето на ср?дствата за инвести-
циониот фонд на заедницата на Југооловеч-
сг^тр ж^л^нитти. и з^гонскт'те обврски од 
добивката по чл. 39 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските 
организации, железничкото транспортно 
претпријатие ќе уплатува годишно 20% во 
корист на својот инр^тиццонен фонд". 

3. — Во главата ХУП се додава нова точка 
З-б, која гласи: 

„Во добивката на железничкото транспорт-
но претпријатие во 1955 год. не учествуваат 
народните одбори". 

4. — Во главата XVII се додава нова точка 
3-в, која гласи: 

„Од делот на добивката што прзостанува 
по издвојувањето на износите од точка VI, 
VII и VIII според Одлуката за расподрл% на 
вкупниот приход на железничките транспорт-

ни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 36/55), железничкото транспортно прет-
пријатие може да употреби за зголемување 
на платите над платите по тарифниот пра-
вилник најповеќе 90%." 

5. — Во главата XXV одделот 3 се менува 
и гласи: 

„Средствата на републичките буџетски 
инвестиции од претходната глава ќе се упо-
требат за: 

Во мил. динари 
1) Студии и истражувања: 

а) Студии и истражувања во 
индустријата и рударството . 217 

б) Студии и истражувања 
во мелиорации^ 230 

в) Студии и истражувања 
во буиците и ерозиите . . . . 22 

2) Студии и примени на техничка 
документација 15 

3) За просветни објекти: 
а) Радио-Скопје 38 

б) Земјоделско-шумарски 
факултет 10 

в) Правно-економски факултет . 25 
г) Сеизмолошка станица . . . . 17 
д) Учителска школа — 

реновирање 43 
4) Инвестиции во здравствените 

об-јекти: 
а̂  Клинички блок — Скопје . . 113 
б) Душевна волница — Бардовци . 130 
в̂  Косна ТЕД - Струга . . . . 130 
г) Болница Јасеново — адаптација 55 

5) Хотел Охрид 200 , 
6) Изградба на патишта: 

а) Пат Битола—Охрид . . . . 580,6 
б) Пат Струмица—Радовиш— 
Штип 406 
в) Студии и проекти за патишта 45 
г) Студии и проекти за железници 30 

7) Уредување на буици и борба 
против ерозијата 275 

8) Инвестиции во земјоделските 
научни установи: 
а) Завод за сточарско . . . . . 3 
б) Ергела Гнеотино — Битолско 17 
в) Пастувска станица — 

Кавадарци 9 
г) Зарод за овоштарство . . . . 30 
д) Завод за лозарство 3 
ѓ) Завод за рибарство . , . . , 6,5 
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е) Факултетско земјоделско 
( стопанство . 1̂ 5 

9) Државен секретаријат 
за внатрешни работи 125 

10) Народно собрание . . . . 150 
11) Административна зграда на 

Извршниот совет и изградба на 
станови за службениците 
на Извршниот совет 224 

12) Средства за плаќање прече-
корувањата по инвестициите . . 247,4 

6. — Оваа одлука влегува во сила со ди-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1955 година. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 1440 
14 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с.р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 
Димче Зографски, с.р. 

Потпретседател 
на Соборот на производителите, 

Живко Тодоровски, с.р. 

227. 
На основа чл. 18 и 20 од Законот за судо-

вите и чл. 42 од Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Република 
Македонија, Народното собрание на Народ-
на Република Македонија на деветтата сед-
ница на Републичкиот собор, одржана на 13 
декември 1955 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УКИНУВАЊЕ И ОСНИВАЊЕ ОКОЛИ-
СКИ И ОКРУЖНИ СУДОВИ ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ТЕРИ-
ТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ТИЕ 

СУДОВИ 
I. 

Се укинува Окружниот суд во Гостивар. 
Се укинува Околискиот суд во Скопје. 

II. 
Се осниваат окружни судови со седиште 

во Куманово, Охрид, Тетово и Титов Велес. 
III. 

Се'оставаат околиски судови: 
Околиски суд Скопје I, со седиште во 

Скопје; 

Околиски суд Скопје II, со седиште во 
СкопЈе; 

Околиски суд Струга, со седиште во 
Струга; 

Околиски суд Свети Николе, со седиште 
во Свети Николе; 

Околиски суд Радовиш, со седиште во Ра-
довиш; и 

Околиски суд Делчево, со седиште во Дел-
чево. 

IV. 
Денот во кој ќе престанат со работа Окру 

жниот суд во Гостивар и Околискиот суд во 
Скопје, како и денот кога ќе почнат со работа 
новооснованите окружни и околиски судови 
ќе го одреди Извршниот совет. 

V. 
Територијалната надлежност на окруж-

ните и околиските судови во Народна Репу-
блика Македонија -се одредува на следниот 
начин: 

А) ЗА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 
1) Окружниот суд во Скопје, територијал-

но е надлежен за подрачјето на околиските 
судови во Скопје: Скопје I и Скопје П; 

2) Окружниот суд во Битола, територијал 
но е надлежен за подрачјето на околиските 
судови во Битола и Прилеп; 

3) Окружниот суд во Штип, територијално 
е надлежен за подрачјето на околиските су-
дови во Штип, Кочани, Струмица, Берова. 
Свети Николе, Радовиш и Делчево; 

4) Окружниот суд во Тетово, територијал-
но е надлежен за подрачјето на околиските 
судови во Тетово и Го-стивар; 

5) Окружниот суд во Охрид, територијал-
но е надлежен за подрачјето на околиските 
судови во Охрид, Струга, Дебар, Кичево и 
Ресен; 

6) Окружниот суд во Титов Велес, тери-
торијално е надлежен за подрачјето на око-
лиските судови во Титов Велес, Кавадарци и 
Гевгелија; 

7) Окружниот суд во Куманово, територи-
јално е надлежен за подрачјето на околиски-
те судови во Куманово и Крииа Паланка. 

Б) ЗА ОКОЛИСКИТЕ СУДОВИ 
а) На подрачјето на Окружниот суд во 

Скопје: 
1. Околиски суд Скопје I, со седиште во 

Скопје и територијална надлежност која се 
протега на општините: Идадија, Кисела Во-
да, Драчево и Ракотинци; 

2. Околиски суд Скопје П, со седиште во 
Скопје и територијална надлежност која се 
протега на општините: Кале, Саат Кула, Бу-
тељ, Ѓорче Петров и Петровец. 

б) На подрачјето' на Окружниот суд во 
Битола: 
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1. Околиски суд во Битола, со седиште во 
Битола и територијална надлежност која се 
протега на општините: Битола, Бистрица, 
Дихово, Кукуречани, Новаци и Демир Хисар; 

2. Околиски суд во Прилеп, со седиште во 
Прилеп и територијална надлежност која се 
протега на општините: Прилеп, Тополчани, 
Плетвар, Долнени, Крушево, Кривогаштани 
и Мариово. 

в) На подрачјето на Окружниот суд во 
Штип: 

1. Околиски суд во Штип, со седиште во 
Штип и територијална надлежност која се 
протега на општините: Штип, Радања и Ла-
кавица; 

2) Околиски суд во Свети Николе, со седи-
V ште во Свети Николе и територијална над-

лежност која се протега на општините: Свети 
Николе и Џумајлија; 

3. Околиски суд во Кочани, со седиште 
во Кочани и територијална надлежност која 
се протега на општините: Кочани, Виница, 
Облешево и Пробиштип; 

4. Околиски суд во Радовиш, со седиште 
во Радовиш и територијална надлежност ко-
ја се протега на општините: Радовиш и Кон-
че; 

5. Околиски суд во Струмица, со седиште 
во Струмица и територијална надлежност ко-
ја се протега на општините: Струмица, Ново 
Село, Еосилево и Василе-во; 

6. Околиски суд во Берово, со седиште во 
Берово и територијална надлежност која се 
протега на општините: Берово и Пехчево; 

7. Околиски суд во Делчево, со седиште 
во Делчево и територијална надлежност која 
се протега на општината Делчево. 

г) На подрачјето на Окружниот суд во 
Тетово: 

1. Околиски суд во Тетово, со седиште во 
Тетово и територии алиа надлежност која се 
протега на општините: Тетово, Жеровјане, 
Сараќино и Теарце; 

2. Околиски суд во Гостивар, со седиште 
ЕО Гостивар и територијална надлежност која 
се протега на општините: Гостивар, Врапчи-
ште. Маврово и Ростуша. 

д) На подрачјето на Окружниот суд во 
Охрид: 

1. Околиски суд во Охрид, со седиште во 
Охрид и територијална надлежност кош се 
протега на општините: Охрид, Косел и Бел-
чиште: 

2. Околиски суд во Струга, со седиште во 
Струга и територијална надлежност која се 
ктр^рга на општините: Струга, Велешта и 
Лукот; 

3 Околиски суд во Дебар, со седиште во 
Дебар и територијална надлежност која се 
протега на општината Добар; 

4. Околиски СУД во Кичево, со седиште 
во Кичово и тертд^опи^лча тззцлржнп^т кота 
се протега ра огтттт^нит0' Ктдчог?о Осломеј. 
Челопеци, Зајас, Брод и Манастирец; 

5. Околиски суд во Ресен, со седиште во 
Ресен и територијална надлежност која се 
протега на општините: Ресен и Асамати. 

ѓ) На подрачјето на Окружниот суд во 
Титов Велес: 

1. Околиски суд во Титов Велес, со седи-
ште во Титов Велес и територијална надлеж-

' ност која се протега на општините: Титов 
Велес, Богомила, Извор, Чашка, Отовица и 
Градско; 

2. Околиски суд во Кавадарци, со седиште 
во Кавадарци и територијална надлежност 
која протега на општините: Кавадарци, Ко-
нопиште, Неготино и Демир Капија; 

3. Околиски суд во Гевгелија, со седиште 
во Гевгелија и територијална надлежност ко-
ја се протега на општините: Гевгелија, Бог-
данци, Дојран и Валандово. 

е) На подрачјето на Окружниот суд во 
Куманово: 

1. Околиски суд во Куманово, со седиште 
во Куманово и територија.лна надлежност 

која се протега на општините: Куманово, Лин 
ково, Орашац, Табановци, Старо Негоричане 
и Кратово; 

2. Околиски суд во Крива Паланка, со се-
диште во Крива Паланка и територијална 
надлежност која се протега на општините: 
Крива Паланка и Ранковце 

VI. 
Поблиски прописи за извршувањето на 

оваа одлука и за пренесувањето на работите 
од укинатите окружни и околиски судови на 
новооснованите окружни и околиски судови 
ќе донесе Државниот секретар за правосудна 
управа на Народна Република Македонија. 

УЛ. 
До донесувањето на прописите во смисла 

на точ. IV од оваа одлука, судовите ќе рабсн 
тат спрема територијалната надлежност уста-
новена со Уредбата за одредување бројот и 
територијалната надлежност на окружните и 
околиските судови во Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 
14/52). 

До донесувањето на прописите од прет-
ходниот став, надлежноста на Окружниот 
суд во Битола се проширува и на територи-
јалната надлежност на Окружниот суд во 
Охрид определена со оваа одлука. 

УШ. 
Со влегувањето го сила на оваа одлука 

престанува да важи Уредбата за одредување 
бројот и територијалната надлежност на 
окружните и околиските судови во Народна 
Република Македонија, 
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IX. 
Оваа одлука влегува во сила од денот на 

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

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 1426 
13 декември 1955 година 

Скопје А 

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

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 

228. 
На основа чл. 54 од Законот за судовите и 

чл. 42 од Уставниот закон за основите на оп-
штественото и политичкото устројство на ор-
ганите, на власта на Народна Република Ма-
кедонија, Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на деветтата седница на 
Републичкиот собор, одржана на 13 декември 
1955 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ 
ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I. 

Бројот на судиите во окружните судови 
^ во Народна Република Македонија, вклучи-
" телно со претседателите на судовите, се утвр-

дува и тоа: 
1. во Окружниот суд во Скопје . . 12; 
2. во Окружниот суд во Битола . . 9; 
3. во Окружниот суд во Штип . . . 3; 
4. во Окружниот суд во Тетово . . . 7; 
5. во Окружниот суд во Охрид . . . 7 ; 
6. во Окружниот суд во Титов Велес 7; и 
7. во Окружниот суд во Куманово . 7. 

П. 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 

објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 1429 
13 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димие Зографски, с. р. 

229. 

На основа чл. 8 од Законот за стопанските 
судови и чл. 42 од Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Репу-
блика Македонија, Народното' -собрание на 
Народна Република Македонија на деветката 
седница на Републичкиот собор, одржана на 
13 декември 1955 година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ 
НА ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ 
ВО) НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. 
Територијалната надлежност на окружни-

те стопански судови се определува со оваа 
одлука. 

П. 
Територијалната надлежност на окруж-

ните стопански судови се протегнува и тоа: 
1. Окружниот стопански суд во Скопје за 

подрачјата на околиите: Скопска, Куманов-
ска, Тетовска и Титоввзлеш^а, 

2. Окружниот стопански суд во Битола за 
подрачјата на околиите: Битолска и Охрид-
ска; 

3. Окружниот стопански суд во Штип за 
подрачјето на Штипска околија.. 

Ш. 
Поблиски прописи за извршувањето на 

оваа одлука и за преносот на работите на 
окружните стопански судови, доколку им е 
со оваа одлука изменета досегашната тери-
торијална над,лежност, ќе донесе државниот 
секретар за правосудна управа на Народна 
Република Македонија. 

IV. 
Оваа одлука влегува во- сила со нејзиното 

објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 1428 
13 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 
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230. 

На основа чл. 35 од Законот за стопан-
ските судови и чл. 42 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото 
устројство на Народна Република Македони-
ја, Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на деветтата седница на Ре-
публичкиот собор, одржана на 13 декември 
1955 година, донесе 

ОДЛУКА ^ 
ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ 
ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. 
Бројот на судиите во окружните стопан-

ски судови во Народна Република Македони-
ја, вклучително со претседателите на судо-
вите, се утврдува и тоа: 

1. во Окружниот стопански суд во Скопје 7; 
2. во Окружниот стопански суд во Битола 4, 
3. во Окружниот стопански суд во Штип 3. 

П. 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 

објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 1427 
13 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 

231. 
На основа член 77, 78, 89 и 95 од Законот 

за судовите, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на заедничката седни-
ца на Републичкиот собор и Соборот на про-
изводителите, одржана на 14 декември 195о 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖ-
НИТЕ СУДОВИ ВО БИТОЛА, СКОПЈЕ И 

ГОСТИВАР 

I. 
А. — Се разрешуваат од судиска долж-

ност: 
1. Клетнички Асен, судија на Окружниот 

суд во Битола; 
2. Котлар Борис, судија на Окружниог 

суд во Битола; 

3. Попов Михаил, судија на Окружниот 
суд во Битола; 

4. Поповски: Никола, судија на Окружниот 
суд во Скопје; и 

5. Хаџи Пецов Мане, судија на Окружниот 
суд во Скопје. 

Б. — Поради укинувањето на Окружниот 
суд во Гостивар се сметаат за разрешени од 
должноста: 

1. Милановски Војне, претседател на Ок-
ружниот суд во Гостивар; 

2. Крчковски Миле, судија на Окружниот 
суд во Гостивар; 

3. Младенов Никола, судија на Окружниот 
суд во Гостивар: 

4. Најдовски Владо, судија на Окружниот 
суд во Гостивар; и 

5. Стојковски Милисав, судија на Окруж-
ниот суд во Гостивар. 

П. 
Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 1401 ^ 

14 декември 1955 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р 

232^ 
На основа член 77 и 78 од Законот за су-

довите, Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на заедничката седни-
ца на Републичкиот собор и Соборот на про-
изводителите, одржана на 14 декември 1955 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖ-

НИОТ СУД ВО БИТОЛА 
1) Се разрешува од судиска должност Фи -

дановски Јован, судија на Окружниот суд во 
Битола. 

2) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 1403 

14 декември 1955 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното соброние, 

Лазар Колишевски, с. р. 

233. 

На основа член 49, 50 и 55 од Законот за 
судовите, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на заедничката ,сед-
ница на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите, одржана на 14 декември 
1955 година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА ИЗБИРАЊЕ СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ 
СУДОВИ ВО БИТОЛА, ОХРИД И ТЕТОВО 

I. 

A. — За судии на Окружниот суд во Би-
тола се избираат: 

1. Хаџи Ко-ста Диоген, претседател на Око-
лискиот суд во Битола; и 

2. Караманди Павле, судија на Околискиот 
суд во Битола. 

Б. — Во Окружниот суд во Охрид се из-
бираат: 

а) за претседател — Чекреџи Љубен, прет-
седател на Околискиот суд . во Охрид; 

б) за судии: 
1. Митревски Трајко, судија на Околиски-

от суд во Охрид; 
2. Филипче Ставре, референт во Народни-

от одбор на Општината Охрид; 
3. Котлар Борис, судија на Окружниот 

суд во Битола; и 
4. Балевски Јонче, претседател на Околи-

скиот суд во Гевгелија. 
B. — Во Окружниот суд во Тетово се из-

бираат: 
а) за претседател — Тулез"ки Кочо, прет-

седател на Околискиот суд во Тетово; 
б) за судии: 
1. Младенов Никола, суда ја на Окружниот 

суд во Гостивар; 
2. Стојковски Милисав, судија на Окруж-

ниот суд во Гостивар; и 
3. Крмовски Миле, судија на Окружниот 

суд во Гостивар. 
П. 

Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 1402 

14 декември 1955 година 
Скопје 

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

234. 
На основа чл. 159 во врска со чл. 150 ст. 1 

точ; 3 и чл. 158 од Законот за правата и долж-
ностите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија и чл. 203 од 
Правилникот за работа на Републичкиот со-
бор на Народното собрание на Народна Ре-

„ публика Македонија, Републичкиот собор 
на Народното собрание на Народна Република 
Македонија на својата деветта седница^ одр-
жана на 13 декември 1955 година, донесе -

ОДЛУКА 
ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКИТЕ НА ПРА-
ТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАЗНИТЕ 
МЕСТА НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО 

СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се уважуваат оставките на пратенички 
мандат поднесени од народната пратен-ици: 

а) Вели Хаки Седат, избран во Изборната 
околија Скопје град IX; 

б) Гаврилов Гаврилов Славко, избран во 
Изборната околија Овчеполска IV; 

в) Димитриевски Авакумов Димче, избран 
во Изборната околија Дебарска II; и 

г) Нечевски Петров Ванѓел, избран во Из-
борната околија Битолска III. 

2. Се одредува да се извршат дополнител-
ни избори за празните места на народен пра-
теник на Републичкиот собор на Народното 
собрание на Народна Ре-публика Македонија 
во Изборната околија Скопје градЈХ, во Из-
борната околија Овчеполска IV, во Изборната 
околија Дебарска П и во Изборната околија 
Битолска III. 

3. Дополнителните избори од претходната 
точка ќе ги распише Републичката изборна 

" комисија согласно одредбите на чл. 159 ст. 2, 
3 и 4 од Законот за правата и должностите, 
изборот и отповикување-то на народните пра-
теници на Народното собрание на Народна 
Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 
Бр. 1431 

13 декември 1955 година 
Скопје 

Претседател 
она Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 

235. 
На основа чл. 46 од Општиот закон за 

универзитетите и Чл. 42 од ^бавниот загор 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, Народното собрание 
на Народна Република Македонија на девзт-
тата седница на Републичкиот собор, одржа-
на на 13 декември 1955 година, донесе 
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ОДЛУКА 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР ЧЛЕНОВИ 
НА ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ПРАВ-

НО-ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛ1ЕТ 
ВО СКОПЈЕ м 

I. 
Се разрешуваат од должност членови на 

Факултетскиот совет на Правно-економскиот 
факултет во Скопје: 

1. Ксенте Богоев и 
2. Јован Крстевски, 

П. 
Се избираат за членови на Факултетскиот 

совет на Правно-економекиот факултет во 
Скопје: 

1 Бошко Тонев и 
2. Ристо Дуковски. 

Ш. 
Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 1430 
13 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 

236. 

На о-снова чл. 159 во врска со чл. 150 став 
1 точ. 3 и чл. 158 од Законот за правата и 
должностите, изборот и отповикувањето на 
народните пратеници на Народното^ собрание 
на Народна Република Македонија и чл. 207 
од Правилникот за работа на Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на На-
родна Република Македонија, ч Соборот на 
производителите на Народното собрание на 
Народна Република Македонија на својата 
осма седница, одржана на 13 декември 1955 
година, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКИТЕ НА ПРА-
ТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАЗНИТЕ 
МЕСТА НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СО-
БОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА НА-

РОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се уважуваат оставките на пратенички 
ман,дат поднесени од народните пратеници: 

а) Димитриевски Петров Киро, избран во 
производитешната група на индустријата, тр-
говијата и занаетчиството, во Изборната око-
лија Прилепска I; 

I б) Исијановски Тасев Вите, избран во про-
изводителната група на индустријата, тргови-

! јата и занаетчиството, во Изборната околија 
Дебарска П; 

в) Лазаров Димков Тоде, избран во про-
изводите лната група на индустријата, тргови-
јата и занаетчиството, во Изборната околија 
Малешевска; 

г) Сланевски Андреев Милан, избран во 
производителната група на индустријата, тр-
говијата и занаетчиството, во Изборната око-
лија Титоввелешка I; и 

д) Чамински Јованов Методи, избран во 
производителната група на селското стопан-
ство, во Изборната околија Малешевска. 

2. Се одредува да се извршат дополнител-
ни избори за празните места на народен пра-
теник на Соборот на производителите на На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија: 

а) во Изборната околија Прилепска I; во 
производите лната група на индустријата, 
трговијата и занаетчиството; 

б) во Изборната околија Дебарска П, во 
производителната група на индустријата, 
трговијата и занаетчиството; 

в) во Изборната околија Малешевска, во 
производителната група на индустријата, тр-
говијата и занаетчиството; 

г) во Изборната околија Титоввелешка I, 
во производителната група на индустријата, 
трговијата и занаетчиството; и 

д) во Изборната околија Малешевска, во 
производителната група на селското стопан-
ство. 

3. Дополнителните избори од претходна-
та точка ќе ги распише Републичката избор-
на комисија согласно одредбите на чл. 159 
став 2, 3 и 4 од Законот за правата и долж-
ностите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 1433 
13 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

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

Потпретседател 
на Соборот на производителите, 

Живко Тодоровски, с. р. 

237. 

На основа чл. 159 во врска со чл. 150 став 
2 и чл. 158 од Законот за правата и должно-
стите, изборот и отповикувањето на народ-
ните пратеници на Народното собрание на На-
родна Република Македонија и чл. 208 од 
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Правилникот за работа на Соборот на произ-
водителите на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија, Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на На-
родна Република Македонија на својата ос-
ма седница, одржана на 13 декември 1955 го-
дина, донесе 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРА-

ТЕНИЧКИ МАНДАТ И ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАЗ-
НИТЕ МЕСТА НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК 

НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Се утврдува дека на народните прате-

ници Илиќ Јованов Трипко, избран во про-
изводителната група на селското стопанство 
во Изборната околија Кумановска I, и Колев 
Јаков Миле, избран во производителната гру-
па на селското стопанство, во Изборната око-
лија Струмичка I, им престанал пратенич-
киот мандат. 

2. Се одредува да се извршат дополнител-
ни избори за празните места на народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија во производителната група на 
селското стопанство во Изборната околија 
Кумановска I и во Изборната околија Стру-
мичка I. 

3. Дополнителните избоди од претхо,дната 
точка ќе ги распише Републичката изборна 
комисија согласно одредбите на чл. 159 став 
2 3 и 4 од Законот за плавата и должности-
те, хлорот и отповикувањето на народните 
пратеници на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија. 

4. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
На р п трго собрание 

на Народна Република Македонија 
Бр. 1434 

13 декември 1955 година 
Скопје 

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

Потпретседател 
на Соборот на производителите, 

Живко Тодоровски, с. р. 

238. 

На основа чл.1 21 ст. 3 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 

- устројство и органите на власта на Народна 
,Република Македонија и чл. 17 ст. 1 и 2 од 
Правилникот за работа на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија, На-
редното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на својата осма заедничка седница 

на Републичкиот собор и Соборот на произ-
водителите, одржана на 14 декември 1955 го-
дина, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ВО ВРСКА СО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 

НОВОТО УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ 
И ОКОЛИИТЕ 

Откако го претресе Извештајот за вове-
дувањето на комуналниот систем во Народна 
Република Македонија и за првите искуства 
од неговото функционирање, поднесен од Из-
вршниот совет, Народното собрание на На-
родна Република Македонија констатира де-
ка е успешно завршено воведувањето на ни-
вото уредување на општините и околиите 
во Народна Република Македонија. Со цел 
да се зајакне уште повеќе новиот комунален 
систм, Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија 

П Р Е П О Р А Ч У В А 
1) Републичките органи на власта и народ-

ните одбори внимателно' да го следат' разви-
токот на новото уредување на општините и 
околиите и да се грижат и преземаат нужни 
мерки за натамошното продлабочување и јак 
нење на тоа уредување; 

2) Оживо! верувањето на одредбите за но-
вата улога на општините во нашиот државен 
систем е од прворазредно значење во сегаш-
ниот период од развитокот на локалното са-
моуправување, заради што посебни грижи 
треба да се посветат: 

а) на оспособувањето на народните одбори 
на општините да ги вршат сите нивни над-
лежности и на отстранувањето појавите што 
го ограничуваат вршењето на надлежностите 
на органите на општината; 

б) одборничките комисии и советите благо-
времено и солидно да ги проучуваат и под-
готвуваат материјалите по поедини проблеми 
како би седниците и одлуките на народните 
одбори биле посодржајни и поквалитетни. 
При проучувањето и анкетирањето на поод-
делни проблеми да се ангажира што поголем 
дел граѓани; 

в) на обезбедувањето општините со струч-
но способни службеници, како и на стручно-
то издигање на постоечките службеници. 

3) Водејќи сметка за правилното развива-
ње на со закон утврдените односи помеѓу ор-
ганите на републичката управа и тие на на-
родните одбори, органите на републичката 
управа се должни да изнаоѓаат форми и да 
даваат конкретна стручна помош за оспосо-
бување на службениците на народните 
одбори. 

Бр. 1400 
14 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 
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^ 239. 
На основа чл. 21 ст. 3 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, а во врска со чл. 162 
164 и 165 од Правилникот за работа на Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на 
Народна Република Македонија и чл. 165, 
167 и 168 од Правилникот за работа на Со-
борот на производителите на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 13 и 14 декември 1955 го-
дина, и на седницата на Соборот на произво-
дителите, одржана на 13 и 14 декември 1955 
година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ 

УСЛОВИ ВО СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Врз основа на анализата за работните ус-
лови во 'стопанските претпријатија, подне-
сена на соборите на Народното собрание од 
Одборот за народно здравје и социјална поли-
тика на Републичкиот ссоор и од Одборот за 
прашања на трудот и социјалното осигуру-
вање на Соборот на производителите, Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија констатира дека досега вложените ,у-
силби и материјални средства во голема сте-
пен придонесле за успешното решавање на 
проблемите на хигиенеко-техничката заштита 
и за подобрување на работните услови на ра-
ботниците во стопанските претпријатија. На-
родното собрание исто така констатира дека 
системот на трудбеничкото самоуправување 
непосредно ги заинтересира и заангажира ра-
ботните колективи во решавањето на овие 
проблеми со што се придонесе уште повеќе 
за нивното успешно решавање. Важно место 
во дејноста на органите на трудбеничкото са-
моуправување денес зазема разгледувањето 
на проблемите на хигиен:ко-техничките 
услови во стопанските претпријатија. Меѓу-
тоа, и покрај постигнатите досега резултати 
и фактот што секоја година се инвестирани 
се поголеми средства за создавање на добри 
работни услови во стопанските претпријатија, 
сеуште можат да се констатираат и прилично 
големи недостатоци. Борбата за добри хигиен-
ско-технички работни услови сеуште не е до-
волно системна и ефикасна, што се гледа и 
од податоците изнесени во анализата на по-
ложбата во некои стопански прзтпријатија, 
како и од изнесените податоци за процентот 
на повредите и заболувањата на работниците. 

Со цел што поефикасно и што побрзо да 
се преземат мерки за отклонување на недо-
статоците што постојат во хишенско-технич-
ката заштита во стопанските претпријатија и 

да се обезбедат во нив што подобри хигиен-
ско-технички работни услови, Народното со-
брание на Народна Република Македонија 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Поради тоа што основната тежина за 
решавањето на проблемите на хигиенско-тех-
ничката заштита се паѓа во должност на са-
мите стопански претпријатија, органите на 
арудбеничкото самоуправување во стопански-
те претпријатија да преземат итни мерки за 
отклонување на најосновните хигиенско-тех-
нички недостатоци и да изготват целосни про-
грами за отклонување на сите недостатоци во 
хигиенско-техничката заштита и за радикал-
но подобрување на работни!е услови во прет-
пријатието. Во програмите предимство треба 
да се даде на оние мерки чие решавање е ит-
но и преставува основен проблем во хигиен-
ско-техничката заштита. Органите на труд-
беничкото самоуправување особено треба да 
се грижат за правилното трошење на сред-
ствата за хигиенско-техничката заштита, за 
воспитувањето на работниците да се кори-
стат правилно со расположивите средства за 
хигиенско-техничката заштита, како и за из-
дигање на здравствената свест кај членовите 
на работниот колектив. 

2. Народните одбори на општините и око-
лиите да извршат анализа на состојбата на 

игиенско-техничката заштита на стопан-
ските претпријатија што се наоѓаат на нивно 
10 подрачје и на одделни стопански претпри-
јатија да препорачат конкретни мерки што 
итно треба да се преземат. Народните одбори 
на општините и околиите да им укажат се-
страна помош на стопанските1 претпријатија 
при изготвувањето на програмите за подобру-
вање на хигиенско-техничката заштита, како 
и да настој ат тие што побрзо да бидат доне-
сени. Народните одбори да укажат помош на 
стопанските организации при изготвувањето 
на правилниците за општа и лична хигиена 
во претпријатијата и да настојат да се донесат 
истите што побрзо. Исто така, народните од-
бори на општините и околиите да им помогнат 
на стопанските претпријатија и во изготву-
вањето на правилниците за хигиенско-техни-
чката заштита што ги потврдуваат народните 
одбори на општините. 

3. Инспекциските органи на народните од-
бори — инспекцијата на трудот и санитарна-
та инспекција, да го засилат својот надзор 
над исполнувањето на прописите за хигенско-
техничката заштита на работниците во сто-
панските претпријатија и за секој прекршок 
на овие прописи веднаш да поднесуваат при-
јави до надлежните органи за нивното го-
нење. 

Народните одбори да преземат мерки во 
инспекцијата на трудот и санитарната инспек 
пиј а во што покус срок да се пополнат сите 
службенички места со службеници стручно 



вре и - стр, т СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ декември 1958 

способни за вршење на соодветните должно-
сти. 

Потребно е во поголемите стопански прет-
пријатија да се заведат служби за хигиенско-
техничката заштита што ќе се занимаваат 
специјално со таа проблематика. 

4. Странските организации при прима-
њето на лица на работа да водат сметка дали 
лицата што прв пат стапуваат на работа, или 
што стапуваат на работа по прекин подолг од 
шест месеци, или што преминуваат од едно 
занимање во друго, претходно се подложиле 
на лекарски преглед во установи на јавната 
здравствена служба за да се утврди нивната 
здравствена состојба и општа работна способ-
ност. 

Санитарните инспекции на народните од-
бори да вршат надзор над стопанските орга-
низации дали овие ги применуваат законските 
прописи за претходен задолжителен лекар-
ски преглед на лицата наведени во претход-
ниот став од оваа точка. 

5. Републичката инспекција на трудот, 
Републичката санитарна инспекција, Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување и 
Централниот хигиенски завод, како и соод-
ветните органи и установи ЕО околиите, да ја 
ускладат и координираат својата дејност во 
крека со грижите за хигиенско-техничката 
заштита во стопанските претпријатија. 

6. Советот за народно здравје и социјална 
; заштита на Народна Република Македонија: 

а) да обезбеди еднообразна, брза и пре-
гледна евиденција на несреќните случаи и 
заболувањата причинети од недоволната хи-
гиенско-техничка заштита; 

б) да презема мерки за организационо за-
цврстување на Републичката инспекција на 
трудот и за нејзиното снабдување со неопход-
ната опрема; и 

в) да испита дали постојат услови и по-
треба за формирање центар за хигиената на 
трудот при Централниот хигиенски завод и, 
ако установи дека постојат и потреба и усло-
ви, да поднесе на Извршниот совет предлог 
за неговото формирање. 

7. Органите надлежни за именување на 
комисии за ревизија на идејните и главни-
те проекти и комисии за преглед на изведе-
ните градежни објекти, за членови на овие 
комисии секогаш да именуваат и по еден 
претставник од санитарната инспекција и од 
инспекцијата на трудот. 

8. Извршниот совет да донесе прописи со 
кои да определи во кои срокови ќе се воведат 
задолжителни здравствени прегледи за од-
делни занимања во стопанските дејности за 
кон според посебните прописи не постои 

таква обврска, како и за начинот на воведува-
њето и за потребните мерки за воведувањето 
на овие задолжителни здравствени прегледи. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Бр. 1425 
14 декември 1955 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Републичкиот собор, 

Димче Зографски, с. р. 
Потпретседател 

на Соборот на производителите, 
Живко Тодоровски, с. р. 

240, 
На онсова член 14 од Законот за унапре^ 

дување на сточарството „Службен весник на 
НРМ" бр. 35/54, Извршниот совет донесува 

УРЕДБА 
ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА СТОЧАРСКИТЕ СЕЛЕКЦИОНИ 
СТАНИЦИ, ПРИПУСИИТЕ СТАНИЦИ 

И СТАНИЦИ ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ 

СТЕРИЈ1ИТЕТОТ 
Член 1 

Унапредувањето на сточарството се врши 
преку селекционите станици, припусните ста-
ници и станиците за вештачко осеменување 
и сузбивање стерилитетот. 

Член 2 
Оснивање на сточар ските-селекционо! ста-

ници врши надлежниот републички орган и 
народните одбори на околиите. Оснивање на 
припусните станици вршат народните одбо-
ри на општините и задружните организации, 
а оснивање на станиците за вештачко осеме-
нување и борба со стерилитетот вршат над-
лежниот републички орган, односно народ-
ните одбори на околиите и околиските за-
дружни сојузи. 

Органот што ги оснива станиците покрај 
останатото определува подрачја на нивната 
работа и обезбедува средства (земја, добиток, 
инвентар и др.). 

Сточарските селекционо станици и ста-
ниците за вештачко осеменување и борба со 
стерилитетот се осниваат како установи: со са-
мостојно финансирање, а припусните стани-
ци како буџетски установи. 
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I СЕЛЕКЦИОНО! СТОЧАРСКИ СТАНИЦИ 

Член 3 
Основни задачи на сточарските! селекциони 

станици се: 
а) да произведуваат и да одгледуваат ква-

литетен приплоден добиток кој ќе служи 
како база за подобрување на сточарството во 
реонот на делувањето на станицата и да ра-
боти на формирање на елитни и матични 
стада; 

б) да испитува најпогодни оброци за ис-
храна на добитокот и да препорачува и по-
мага примената на истите во пракса; 

в) да произведува и продава квалитетен 
приплоден материјал; 

г) да помага организирање на сточарски 
изложби, смотри и сајмови; 

д) да работи во издигање на стручните 
знаења на земјоделските производители. 

Член 4 
Раководниот кадар на станиците треба да 

биде со факултетска стручна спрема и 3 го-
дини работа во сточарството или со средно 
земјоделско или средно ветеринарно учили-
ште со пракса од 5 години по сточарство, а 
раководниот кадар на станиците за вештачко 
осеменување и борба со стерилитетот завр-
шен ветеринарен факултет и потребна струч-
на спрема. 

П. ПРИПУСНИ СТАНИЦИ 
Член 5 

Во примените станици се држат квали-
тетни машки расплодници од реонирани ра-
си за квалитетни подобрувања на сточар-
ството. 

Набавка на машки расплодници за при-
ггуени станици се врши преку комисија во 
која учествуваат земјоделски и ветеринарни 
стручњаци. 

Член 6 
Прпцуените станици можат да имаат при-

пусни пунктови. 
Припусните станици и припусните пун-

ктови треба да бидат сместени на пристапни 
места за да можат успешно да обслужуваат. 

Член 7 
Народниот одбор на околијата односно 

општината може да им даде бесплатно или со 
намалени цени одобрени машки расплоднн-
ци или средства за набавка на машки рас-
плодници на земјоделските стопанства, зем-
јоделските задруги или индивидуалните зем-
јоделци со обврска истите да ги употребу-
ваат за јавен расплод. 

Член 8 
Народниот одбор на околијата односно оп-

штината на лица кои со договор се обврзат 
своите машки одобрени расплодници да ги 

употребуваат за јавен приплод може да им 
даде надокнада за издржување на истите. 

Член 9 
Надлежните народни одбори на околија-

та односно општината каде има припусни 
пунктови се должни" да пре-двидат средства 
за исхрана, персонал и др. за грлата во прп-
пусни пунктови за машките расплодници што 
ги добиваат од паетувското станиште на упо-
треба. 

Член 10 
Припусните станици се должни: -
а) да водат припуени книги и евиденција 

за добиениот подмладок од припусните грла; 
б) да се грижат за здравствена состојба на 

расплодниците и да го следат успехот - на 
припусот; 

в) да ги држат чисто и уредно машките 
расплодници и просториите на припусните 
станици; 

г) да ги правилно храни машките расплод-
ници, според пропишаната таблица за ис-
храна; 

д) да наплатуваат одредени такси за скач-
ките и редовно издаваат потврди за наплате-
ни такси; 

ѓ) да испраќаат извештаи и даваат сведе-
ни ја до надлежниот орган на околијата. 

Член 11 
Стручна контрола и надзор над работата 

на припусните станици вршат надлежните 
органи на инспекцијата во земјоделството и 
ветерина. 

Член 12 
Најмалку еднаш во годината се врши 

преглед на расплодниците во припусните ста-
ници, од комисијата за лицеи-ширање на маш-
ките расплодници. 

Расплодни грла кои даваат лош расплод 
се отстрануваат. 

Ш. СТАНИЦИ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУ-
ВАЊЕ И БОРБА СО СТЕРИЛИТЕТ 

Член 13 
Основни задачи на станиците 'ле. 
— да вршат дијагностички прегледи на 

добиток за стерилитет и лечење на стерилни 
грла; 

— да ја проучуваат состојбата во однос на 
стерилитетот кај домашните животни и прев-
земат мерки за неговото сузбивање; 

— да произведат, конзервираат и испра-
ќаат спрема потреба на осеменузање на до-
машни животни и вршат вештачко осемену-
вање на истите; 

— да вршат испитување и установување 
квалитетните својства на подмладокот до-
биен по пат на вештачко осеменување; 
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— да работа на стручното усовршување 
на ветеринарните кадрови во областа на веш-
тачкото осеменување и јаловост на доби-
токот. 

Член 14 
Вештачкото осеменување и борбата со 

стерилитет се спроведува преку постоеќата 
мрежа од ветеринарни станици. 

Ветеринарните станици по потреба можат 
да осниваат пунктови за вештачко осемену-
вање. 

За вештачко осеменување на овци вете-
ринарните станици организираат сезонски 
пунктови. 

Член 15 
Вештачко осеменување на крави вршат 

ветеринарни лекари и ветеринарни помошни-
ци оспособени за таа цел, а вештачко осеме-
нување на овци и други оспособени лица. 

За пратење резултатите од вештачкото 
осеменување, станиците треба да бидат обез-
бедени со потребен број зоотехничари. 

Член 16 
За подобро извршување и пратење на ра-

ботата станиците се должни да водат книги 
и тоа: 

Книга за осеменување; 
Книга за расплодниците; 
Книга за контрола на подмладокот добиен 

со вештачко осеменување; 
Книга за борба со јаловост. 
Ветеринарните станици водат книги наве-

дени во претходниот став освен книга за рас-
гогодници. 

Член 17 
Во случај забрана на природно оплодува-

ње поради заразни и паразитни болести (три-
химонијаза, дурина идр.) се врши обавезно 
вештачко осеменување. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 18 

Поблиски прописи за спроведување на 
оваа Уредба пропишува републичкиот орган 
надлежен за земјоделство во согласност со 
републичкиот орган надлежен за ветерина. 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 294 
8 ноември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с,р. 

241. 
На основа член 97 во врска со член 94 од 

Уставниот закон за основите на општествено-
то и политичкото устројство и органите на 
власта на Народна Република Македонија, 
Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ДЕЛЕГИРААТ 
СВОИ ПРЕТСТАВНИЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НРМ 

I. 
Покрај установите и организациите од-

редени со Одлуката за одредување установи 
и организации што делегираат свои претстав-
ници за членови на Советот за просвета на 
НРМ, во Советот за просвета на НРМ по еден 
свој претставник за членови делегираат и: 

1) Заедницата на работничките културно-
уметнички организации и 

2) Народна просвета. 

П. 
Оваа одлука влегува во сила од денот 

на нејзиното донесување, а ќе се оојав^ во 
„Службен весник на НРМ". 

НО бр. 273—1 
31 октомври 1955 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љ. Арат, с.р. 

242. , 

На основа член 2 и 11 од Основната уред-
ба за установите со самостојно финансирање, 
Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИ-

ТАЦИЈА И КОРЕКЦИЈА НА ГОВОРОТ 

I. 
Се оснива Завод за рехабилитација и ко-

рекција на говорот како установа со самостој-
но финансирање. 

Седиштето на Заводот е во Битола. 

П. 
Задачи на Заводот се: 
1) рехабилитација и корекција на гово-

рот; 
2) специјално школување на лицата со 

дефекти во говорот; 
3) истражува средства и ги проучува ме-

тодите за сузбивање на дефектите во гово-
рот; 
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4) ја проучува говорната патологија; 
5) соработува со соодветните установи во 

земјата и странство, ги следи нивните пости-
женија и се грижи за применување на нив-
ните постиженија; 

6) води статистика и евиденција на лица 
со дефекти во говорот; 

7) издава публикации и води стручна про-
паганда за сузбивање на дефектите во гово-
рот. 

III. 
За остварување на своите задачи на За-

водот му се дава на управување сиот имот со 
кој што управува Заводот за дефектни деца 
во Битола. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
Ќе се утврди со пропис што Заводот ќе го 
состави во смисла на член об од Основната 
уредба за установите со самостојно финанси-
рање. 

IV. 
Со Заводот управува управен одбор од 

7—9 члена. 
Управниот одбор се состои од два члена 

избрани од работниот колектив и директо-
рот на Заводот, а другите членови на Управ-
ниот одбор ги именува Републичкиот совет 
за народно здравје и социјална заштита. Во 
управниот одбор влегуваат и претставници 
на Народниот одбор на општината Битола. 

Управниот одбор избира претседател од 
редот на своите членови. Директорот на За-
водот не може да биде избран за претседател 
на управниот одбор. 

Управниот одбор се именува на две го-
дини. 

V. 
Со Заводот непосредно раководи дирек-

тор. Директорот на Заводот го назначува Ре-
публичкиот совет за народно здравје и со-
цијална заштита. 

VI. 
Заводот има стручен совет кој го имену-

ва Републичкиот совет за народно здравје и 
социјална заштита од редот на стручните 
службеници и соработници на Заводот и 
други установи. 

Стручниот совет разгледува и дава мие-
ни ја по важни прашања од делокругот на ра-
ботата на Заводот. 

Стручниот совет го свикува и со него ра-
ководи директорот на Заводот. 

VII. 
Заводот има самостојна претсметка на 

приходи и расходи која влегува во состав на 
предсметката на приходите и расходите на 
Републичкиот совет за народно здравје и со-
цијална заштита. 

Наредбодавец за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите на Заво-
дот е директорот на Заводот. 

VIII. 
Орган надлежен за работите и задачите 

на Заводот е Републичкиот совет за народно 
здравје и социјална заштита, 

IX. 
Со денот на влегувањето во сила на ова 

Решение престанува со својата работа Заво-
дот за дефектни деца во Битола. 

X. 
Ова Решение влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 325 
3 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет,, 
Љупчо Арсов, с. р,. 

243, 
На основа чл. 2 и П од Основната уредба 

за установите со самостојно финансирање, 
Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОСНИВАЊЕ НА ДЕТСКО ОДМАРА-

ЛИШТЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО" ВО ОХРИД 

1) Се оснива Детско о,дмаралиште кагсо 
Установа со самостојно финансирање под на-
гид -Детско одмаралиште Охридско Езеро". ^ 

Седиштето на Детското одмаралиште е во 
Охрид. 

2) Задача на Детското одмаралиште е да 
о,безбеди: сместување, одмор и опоравок на 
здравствено слаби деца, од школска возраст, 
како и на децата што поради опоравакот го 
прекинале редовното школување да обезбе-
ди услови да го продолжат следењето на пре-
кинатата училишна програма. 

3) За остварување на своите задачи на 
Детското одмаралиште му се дава на упра-
вување сиот имот со кој што управуваше 
Детското летовалиште „Охридско Езеро" во 
Охрид. 

Вредноста на имотот од претходниот став 
ќе се утврди со попис што Детското одмара-
лиште ќе го состави во смисла на чл. 56 од 
Основната уредба за установите со самостој-
но финансирање. 

4) Со Детското одмаралиште управува 
управен одбор од 7—9 члена. 

Управниот одбор се состои од два члена 
избрани од работниот колектив и управите-
лот на Детското одмаралиште, а другите чле-
нови ти именува Републичкиот совет за на-
родно здравје и социјална заштита од редот 
на граѓаните. Во управниот одбор влегуваат 
претставници на Народниот одбор на општи-
ната Охрид, 
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Управниот одбор избира претседател од 
редот на своите членови. Управителот на 
Детското одмаралиште не може да биде из-
бран за претседател на управниот одбор. 

Управниот одбор се именува на две години. 
5) Со Детското одмаралиште непосредно 

раководи управител. Управителот на Детско-
то одмаралиште го назначува Републичкиот 
совет за народно здравје и социјална заш-
тита. 

6) Детското одмаралиште има самостојна 
претсметка на приходи и расходи која вле-
гува во' состав на претсметката на приходите 
и расходите на Републичкиот совет за на-
родно здравје и социјална заштита. 

Наредбодавец за извршување на прет-
сметката на приходите и расходите на Дет-
ското одмаралиште е управителот на Одмара-
линггето. 

7) Орган надлежен за работите и задачи-
те на детското одмаралиште е Републичкиот 
совет за народно здравје и социјална заштита. 

8) Со денот на влегувањето во сила на ова 
Решение престанува со својата работа Дет-
ското летовалиште „Охридско Езеро" во 
Охрид. 

9) Ова Решение влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 324 
3 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

244, 
На основа член 19 т. 4 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија и чл. 75 ст. 1 од Уставниот за-
кон, Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ САНИТАРНО-ЕПИДЕ-
МИОЛОШКАТА СТАНИЦА ВО ШТИП ВО 
НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИОТ ОДБОР 

НА ШТИПСКА ОКОЛИЈА 
1. Се пренесува во надлежност на Народ-

ниот одбор на Штипска околија Санитарно-
епидемиолошката станица во Штип. 
- 2. Службениците и помошниот персонал 

на Санитарно-епидемиолошката станица во 
Штип, имотот со кој управува, како и бу-
џетските средства со кои располага до крајот 
на 1955 год., се пренесуваат на Народниот 
одбор на Штипска околија. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш, 
а ќе се об ави во „Службен весник на НР 
Македонија". 

ИС бр. 323 
3 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

245. 
На основа член 19 т. 4 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија и чл. 75 ст. 1 од Уставниот за-
кон, Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ САНИТАРНО-ЕПИДЕ-
МИОЛОШКАТА СТАНИЦА ВО БИТОЛА 
ВО НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНИОТ ОД-

БОР НА БИТОЛСКА ОКОЛИЈА 
1. Се пренесува во надлежност на Народ-

ниот одбор на Битолска околија Санитарно^ 
епидемиолошката станица во Битола. 

2. Службениците и помошниот персонал 
на Санитарно-епидемиолошката станица во 
Битола, имотот со кој управува, како и бу-
џетските средства со кои располага до крајот 
на 1955 год., се пренесуваат на Народниот 
одбор на Битолска околија. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш, 
а ќе се 061'ави во „Службен весник на НР 
Македонија". 

ИС бр. 322 
3 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

246. 
На основа член 48 од Законот за рибар-

ство во врска со член 89 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија и член 12 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, доне-
сувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО 
Член 1 

По став 3 на члеѕнот 19 (кон член 13 од 
Законот) на Правилникот за извршување За-
конот за рибарство („Службен лист на 
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ФНРЈ" бр. 26/55 се додава нов став 4 кој 
гласи: 

„Секој спортски риболовец — член на 
спортско-риболовно друштво на крајбреж-
ните места и постојано настанет во тие места 
— смее во текот на еден ден да уловс1 најмно-
гу 3 парчиња езерска пастрмка. Спортските 
риболовци — членови на останатите спорт-
ско-риболовни друштва, на основа одделна 
пропусница од член 35 од овој Правилник, 
смее во текот на еден ден да улови и до 6 пар-
чиња езерска пастрмка". 

Ставовите 4 и 5 од истиот член стануваат 
ставови 5 и 6. 

Член 2 
Ставот 4 под ц) на членот 35 (кон член 26 

од Законот) се менува и гласи: 
,,ц) за Охридското Езеро — за членови-

те на спортско-риболовните друштва на крај-
брежните места и постојано настанете во тие 
места за лов на пастрмки износ од 100 динари, 
а за членови на останати спортско-риболовни 
друштва за риболов до 3 парчиња езерска 
пастрмка 100 динари, а за секое понатамош-
но парче пастрмка (до најмногу 6 парчиња) 
уште по 50 динари. 

За останатите води во кои живеат пастрм-
ки неспомнати во овој член, се наплатува из-
нос од 40 динари". 

Член 3 
Овој Правилник влегува во сила од дечот 

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

Број 10327 
28 ноември 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симитчиев, с.р. 

247. 
На основа член 1 став 3 од Уредбата за 

обавување на домашна ракотворба („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 35/55) донесувам 

РЕШЕНИЕ 
ЗА СТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ 

СМЕТААТ КАКО ДОМАШНА 
РАКОТВОРБА 

I. 
Како домашна ракотворба се сметаат 

следните стопански дејности и тоа: 
1. ситарска, 
2. чешларска, 
3. изработка на шноли, игли, укосници и 

ситни украсни предмети, 
4. грнчарска, 
5. изработка на предмети од прачки, 

6. изработка на дрвена галантерија (на 
сите предмети од дрво освен кујнински, школ 
ски, канцелариски и градежна столарија), 

7. ќилимарска, 
8. везачка, 
9. мутавџиска, 
10. ткаачка, предачка, 
11. плетачка (изработка на плетена роба 

од предиво), 
12. чипкарство, 
13. јажарска, 
14. плетење на трска, 
15. цвеќарка, изработка на предмети од 

природно и вештачко цвеќе, 
16. изработка на детски играчки (од ме-

тал, дрво, хартија, текстил, кожа и вепггач-
ј ки маси), 
I 17, изработка на брда, 
I 18. ливење фигури од гипс, 

19. изработка на метли, 
ј 20. изработка на предмета од лико, рого-

зина, рафија и слама, 
21. изработка на валани, 
22. изработка на гребени за гребење вол-

на, 
23. изработка на предмети од кожни от-

падоци и поливинил, 
24. изработеа на мрежи од конци, кожа и 

поливинил, 
25. изработеа на ситни украсни предмети 

од стаклени отпадоци и миди, 
26. изработка на игли за плетење и везе-

ње. 
П. 

Ова решение влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 10974 
15-ХП-1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
Асен СимиТчиев, с. р. 

248. 
Државниот секретаријат за внатрешни ра-

боти на НРМ, согласно чл. 13 буква г од За-
конот за здруженијата, соборите и другите 
јавни скупови, решавајќи по поднесената 
пријава за одобрување оснивањето и работа-
та на Здружението на железничките носачи 
на НРМ, донесе 
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РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИТЕ НОСАЧИ НА 
НР МАКЕДОНИЈА 

Се одобрува оснивањето и работата на 
Здружението на железничките носачи на НР 
Македо-нија, со седиште во Скопје, а со право 
на дејност на подрачјето на НР Македонија. 

Број 2109 
4 ноември 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 
за внатрешни работи, 

М. Мицајков, с. р. 

249. 
Државниот секретаријат за внатрешни ра-

боти на НРМ, согласно чл. 13 буква г од За-
конот за здруженијата, соборите и другите 
јавни скупови решавајќи по поднесената 
пријава за одобрување оснивањето и работа-
на Лг^штвото на пријателите на музиката 
на НРМ, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РА-
БОТАТА, НА ДРУШТВОТО НА ПРИЈАТЕ-

ЛИТЕ НА МУЗИКАТА НА НРМ 
Се одобрува оснивањето и работата на 

/Тгпггтггвото нз пријателите на музт^та на 
НР Македонија, со седиште г.о глад Скопје, 
а оо ггпрро на дејност на подрачјето на НР 
Македонија. 

Број 18242 
29 септември 1955 година 

Скопје 
1 Дожавен секретар 

за внатрешни работи, 
М. Мицајков, с. р. 
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