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102. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТА. 
НОВИТЕ ЗА ПРЕТШКОЛСКО ВОСПИТУВАЊЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за општественото1 и политичкото устројство и орга-
ните на власта на Народна Република Македонија, 
се прогласува Законот за установите за претшкол-
ско воспитување, што Народното собрание на На-
родна Република Македонија го1 усвои на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 19 јуни 1959 го-
дина. 

У број 9 
19 јуни 1959 година 

Скопје 

пишување на децата и во тоа да соработуваат со 
општествените организации што се грижат за вос-
питување на децата. 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УСТАНОВИТЕ ЗА ПРЕТШКОЛСКИ 

ВОСПИТУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Установите за претшколско воспитување (во 

натамошниот текст: претшколски установа) се са-
мостојни општествени воспитни установи за деца 
од навршена трета до навршена седма година, ор-
ганизирани на начелата на општественото само-
управување. 

Член 2 
Претшколските установи во рамките на вос-

питните цели што ги поставува нашата социјалис-
тичка заедница и во склад со психо физичкиот раз-
виток и можностите на децата, имаат задача осо-
бено: 

а) да организираат на децата културна забава, 
игра и заеднички живот и со тоа создаваат основи 
за натамошно правилно физичко, умно, морално и 
естетско воспитување; 

б) да им помагаат на родителите во згрижува-
њето, воспитувањето и одгледувањето на децата и 
да се грижат за нивното здравје и правилен теле-
сен развиток; 

в) да ^соработуваат и да ед помагаат на роди-
телите во применувањето на современите начела и 
методи во воспитувањето и здравственото' одгледу-
вање на децата; 

г) да ги поттикнуваат и помагаат во средината 
во која делуваат другите форми за собирање и вос-

Цретшколските 
правно' лице. 

Член 3 
установи имаат СВОЈСТВО ЦА 

Член; 4 
Претшколски установи се: детски '1радинки1, за-

бавнине и детски игралишта. 
Покрај установите од претходниот став, за соби-

рање и воспитување на децата од претшколска воз-
раст можат да се организираат и други форми како 
што се: соби за игра и разонода, слободни просто-
рии за играње на деца, библиотеки со сликовници, 
детски летов алишта и др. 

Член 5 
Детските градинки се претшколски установи 

каде се спроведува систематска воспитна работа со 
деца од 3—7 годишна возраст. 

Детските градинки можат да се организираат за 
целодневен, полудневен или ноќен смештај на де-
цата спрема локалните потреби и работното време 
на родителите. 

Член б 
Детските градинки можат да бидат постојани и 

сезонски. 
Постојаните детски градинки работат преку 

цела година со прекин од еден месец, преку летото, 
а по потреба и без прекин. ' 

Сезонските детски градинки се отвораат за еден 
одреден период во годината. 

Член 7 
Забавиштата се претшколски воспитни установи 

к ајде се спроведува систематска воспитна работа -по 
правило на, деца од 5—7 години. Тие можат да се 
организираат како посебни установи или во состав 
на основните училишта, односно детските градинки. 

Забавиштата работат преку целата година' со 
прекин од еден месец, а но потреба и без прекин. 

Член 8 
Детските игралишта се претшколски установи 

за деца од претшколска возраст кои се организи-
раат за да им се овозможи на децата игра и забава 
со организирана во-спитна работа. 

Игралиштата може да се отвораат во парко-
вите, на отворен простор, станбените населби и др. 

Детските игралишта можат да бидат постојани 
и сезонски спрема постојните услови. 

Член 9 
За децата заостанати во развитокот, можат да 

се основаат посебни установи или одделенија во 
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состав на специјални школи односно установи за 
специјално воспитуваше. 

Член 10 
Финансиски средства за работата на препнкол-

ска установа или, друга форма за воспитување на 
децата обезбедува основачот сам или во заедница 
со народниот одбора на општината, стопанската ор-
ганизација, општествената организација, и родите-
лите чии деца ја посетуваат установата. 

Ако две или повеќе стопански организации, оп-
штествени организации или станбени! заедници 
основаат заедничка установа и друга форма за вос-
питување на децата со одлуката за основање ќе се 
определи нивниот удел во обезбедување ,на фи-
нансиски; средства. 

ч Ако во установата е организирана исхрана на 
децата, издатоците за исхраната ги сносат по пра-
вило' родителите, лицата, органите односно орга-
низациите кои се должни да се грижат за децата, 
доколку основачот не одлучи поинаку. 

Член 11 
Секоја претшколска установа има своја прет-

сметка на приходите и расходите. 

Член 12 
Секоја претшколска установа има правила за 

нејзината организација и работата што ги донесува 
одборот на установата и ги (потврдува советот над-
лежен за ра,ботите на просветата на народниот од-
бор на општината. 

Член 13 
Правилата на иретшколската установа содржат 

поблиски одредби за организацијата, задачите и 
работата на установата а особено: 

за органите на управување и раководење со 
установата, нивните права и должности како и на-
чинот за нивното работење; 

за условите и начинот на прием на децата во 
установата и за прибирањето на доприносот што го 
плаќаат родителите за прехраната на децата; 

за. финансиското работење на претнжолската 
установа. 

Член 14 
Претшколските установи ги вршат своите за-

дачи и работи самостојно во рамките на законот и 
другите прописи донесени на основа закон како и 
во' рамките на своите правила. 

Член 15 
Основачот спрема претшколската установа ш 

има правата и должностите утврдени со закон и 
други прописи. 

Член 16 
Др жа в и т е органи имаат спрема претшко л ски -

те установи права и должности одредени со закон 
и други прописи. 

II. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПРЕТШКОЛ-
СКИТЕ УСТАНОВИ 

Член 17 
Претшколските установи ги основаат народните 

одбори на општините, станбените заедници, стопан^ 
ските п општествените организации и установите, 

Член 18 
За основање претшколска установа основачот е 

должен да обезбеди простор, кадри, материјални 
средства, како и хигиенски и други услови потреб-
ни за работа на установата. 

Поблиски прописи за условите за основање 
претшколски установи донесува Советот за просве-
та на НР Македонија. 

Член 19 ' 
Прегшколеќите установи се основаат со реше-

ние кое го донесува основачот откако ќе ги обез-
беди условите од претходниот член. 

Кога оретшколеќата установа ја основа опште-
ствена или стопанска организација и станбена за-
едница таа е должна пред донесувањето на реше-
нието да прибави согласност од советот надлежен 
за работите на . просветата на народниот одбор на 
општината на чија територија се основа установата. 

Против решението на советот за просвета на 
народниот одбор на општината со кое се одбива со-
гласноста, основачот има право на приговор до со-
ветот надлежен за работите на просветата на на-
родниот одбор на околијата во рок од 15 дена од 
приемот на решението. 

Член 20 
Претшколските установи престануваат со ра-

бота: 
а) кога установата се спои или ирисоедини кон 

друга установа; 
б) кога престанат причините заради кои е уста-

новата основана односно нема потреба за нејзиното 
понатамошно постоење; 

в) кога престанале да постојат условите пред-
видени со член 19 од овој закон и прописите доне-
сени на основа тој член. 

Член 21 
Решение за престанок на претшколската уста-

нова донесува основачот. 
Со решение за престанок на установата се опре-

делува и начинот на нејзината ликвидација. 

Член 22 
Општествена или стопанска организација и 

станбена заедница што има намера да укине прет-
школски установа должна е претходно да го оба-
вести советот надлежен за работите на просветата 
на народниот одбор на општината за 'претстојното 
укинување. Народниот одбор на општината со рам-
ноправно' учество на обата собора може во ,рок од 
три месеци да одлучи да не1 се укинува установата 
и да ги преземе правата и'обврските спрема неа. 

III. УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТШКОЛСКИ^) 
УСТАНОВИ 

Член 23 
Органи на управувањето' со претшколски уста-

нови се: одбор на претшколската установа, совет 
на воспитаните и управител. .. 

Во претшколеќите установи во кои има помалку 
од четири воспитани и здравствени службеници не 
се образува совет на воспитаните. Во вакви прет-
школски установи работите на советот на воспита-

ните ги врши управителот на установата, 
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Со одделенијата еа забавиштата во состав на 
основните училишта односно детските градинки 
управуваат органите на тие училишта сходно од-
редбите на овој закон. За подготвување и проучу-
вање на одделни прашања за работата на овие 
одделенија училишниот одбор од,носно одборот на 
детската градинка може' да формира посебна ко-
мисија од редот на наставниците, воспитаните и 
други лица. 

1. Одбор на претшколска установа 

Член 24 
Одборот на претшколската установа го сочину-

ваат најмалку седум членови и тоа: 
одреден број членови именувани од општин-

скиот народен одбор на заедничка седница на обата 
собира; 

одреден број членови што ги избираат родите-
лите на децата во преггшколската установа; 

одреден број членови што ги избираат собирите 
на избирачите од подрачјето на лретшколската 
установа од редот на граѓаните; 

одреден број членови избрани од советот на вос-
питаните на оретижолската установа; 

одреден број членови што од редот на своите 
членови ти избираат заинтересираните стопански и 
општествени организации, стручни здруженија и 
установи. 

Составот и вкупниот број како и начинот на 
изборот на членовите на одборот се определува со 
правилата на установата, а до нивното донесување 
нив ги определува советот за просвета на општин-
скиот народен одбор. 

Управникот на претшколската установа е член 
ма одборот на установата по положај. 

Член 25 
Членовите на одборот на претшколскага уста-

нова се избираат односно именуваат еа две години. 
Телата што ш избираат односно именуваат чле-

новите на одборот на установата можат одделен 
член да разрешат од должност и пред истекот на 
рокот за кој е избран и на упразнетото место из-
берат односно именуваат нов член. 

Ако одборот на установата ги занемарува своите 
должности или работи спротивно на прописите, на-
родниот одбор на општината може да го распушти 
целиот одбор на установата и да одреди избор од-
носно именување на нов. 

Член 26 
Одборот на претшколската установа помеѓу 

своите членови избира претседател. Управителот 
на установата или, член на советот на воспитаните 
не може да биде претседател на одборот на уста-
новата. 

Член 27 
Одборот на прелиќ одек ата установа ги прет-

ресува проблемите во врска со работата на уста-
. новата и одлучува да сите поважни, ,прашања во 
врска со организацијата и работата на установата, 
доколку тие не се ставени во надлежност на сове-
тот на воспитачите или управителот на установата. 
Одборот На установата особено ги врши овие ра-
боти: 

се грижи установата да ја врши својата опште-
ствена функција во склад со постојните прописи и 
начелата на социјалистичкото уредување на на-
шата општествена заеднина; 

ја утврдува програмата за работа на претшкода-
ската установа; 

ги донесува правилата на установата; 
презема мерки за правилно воспитување и од-

гледување на децата; 
се грижи за организацијата и боравокот на де-

цата во установата да се усклади со потребите на 
родителите;. 

се грижи за организирање редовна здравствена 
заштита на децата и за ниш ата исхрана, ако се 
хранат во установата; 

го утврдува (предлогот на претсметката на при-
ходите и расходите и врши надзор над нејзиното 
извршуваше; 

ти разгледува претставките и предл,озите на 
родителите и другите гра,ѓани по прашањата од 
општ интерес за ра,ботата на установата; 

го пропишува куќниот ред на установата; 
формира комисија за прием на деца во прет-

школоката установа и одлучува по жалбите против 
решенијата за прием на децата во установата; 

ја одредува висината на придонесот што ќе го 
плаќаат родителите за исхрана на децата; 

се грижи за правилно функционирање и еко-
номск,о нос л ување во установата, како и целисходна 
употреба на општествениот имот и другите средства 
што се дадени на употреба на установата; 

врши и други работи што му се ставени во де-
локруг со посебни прописи, 

Член 28 
Заклучоците на одборот на установата во рабо-

тите од неговиот делокруг се задолжителни за со-
ветот на воспитаните и управителот на претшкол-
ската установа. 

Ако управителот смета дека заклучокот на од-
борот на установата е незаконит ќе го запре од из-
вршување и ќе му укаже за тоа на одборот на уста-
новата. Ако одборот и потоа остане при својот за-
клучок управителот е должен запрениот заклучок 
без одлагање да го достави до советот за просвета 
на народниот одбор на општината. 

Советот за просвета на народниот одбор на оп-
штината е должен веднаш, а најдоцна во рок од 
еден месец по примањето на извештајот да донесе 
свое решение. Ако советот не донесе -решение во 
овој рок заклучокот на одборот на установата оста-
нува во' сшга. 

Член 29 
За разгледување на одделни прашања во вре-

ска со организацијата и работата н,а претшколската 
установа одборот на претшколската установа може 
да свикува советување со родителите на децата и 
претставници на општествени и стопански органи-
зации и установи што1 се заинтересирани за рабо,т 
тата на установата, 

Член 30 
Одборот на претшколската установа е должен 

најмалку еднаш годишно да поднесе извештај за 
работата на установата до советот за просвета на 
народниот одбор ш општината и до основачот, а на 
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завршниот состанок и (пред родителите на децата 
и (претставниците на општествените и стопанските 
организации што се заинтересирани за работата на 
установата со предлог што би требало да се пре-
земе за унапредување на установата во идната го-
дина. 

2. Совет на воспитани 

Член 31 
Советот на воспитаните го сочинуваат воспи-

таните, здравствените службеници и управителот 
на установата. 

Член 32 
Советот на В10спитачите ти разгледува сите пра-

шања во врска со воспитувањето и здравственото 
унапредување на децата во установата, а особено: 

се грижи воспитаните во работата со децата да 
се раководат од современите педагошки принципи 
и барања на нашата општествена заедница; 

се грижи да се организира и спроведува што 
поразеоврстен живот и активност на децата; 

презема мерки за здравствената заштита на де-
цата; 

врши и други работи што со посебни прописи 
ќе му бидат стевеви во делокруг. ' 

Член 33 
Состаноците на советот на воспитаните ги сви-

кува и ги раководи управителот на установата. Со-
станоците се одржуваат по потреба, а по правило 
еднаш месечно. 

3. Управител 

Член 34 
Управителот на преппколеќата установа ја 

претставува установата, непосредно ја организира 
работата и раководи со установата, врши деструк-
тивен и педагошки надзор над работата на воспи-
таните, ги спроведува одлуките и заклучоците на 
одборот на установата и советот на воспитаните и 
одговорен е за административното и финансиско 
школување на установата и за чувањето на имотот 
што е даден на установата за користење. 

Управителот ги врши правата на непосреден 
дисциплински старешина спрема воспитаните и 
останатите службеници на установата. 

Член 35 
Управителот на претшколската установа одго-

вара за својата работа пред одборот, на установата 
и основачот како и пред надлежните државни ор-
гани во рамките на законот. 

IV. ВОСПИТНА РАБОТА ВО ПРЕТШКОЛСКИТЕ 
УСТАНОВИ 

Член: 36 
Воспитната работа на претшколските установи 

ја вршат воспитани. 
За воспитани во претшколските установи се на-

значуваат лица што свршиле школа за воспитани 
или учителска школа. 

Член 37 
Воспитаните се должни воспитната работа де 

ја изведуваат спрема програмата и методсхите упат 

ства што ги пропишува советот за просвета на НР 
Македонија и општите педагошки принципи за вос-
питување на децата од претшколска возраст, како 
и да соработуваат со родителите и соодветните ор-
ганизации со цел за унапредување на претшкол-
ското воспитување на децата. 

Член 38 
За вршење здравствена служба и одгледување 

на децата пјретпжолската установа може да има 
лекар и потребен број квалификуваш! детски него-
вателка 

Член 39 
Воспитаните, лекарот и детските негователки 

како и административниот (персонал во претшкол-
ските установи се назначуваат и разрешуваат спре-
ма постојните прописи. 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ 
И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ 

1. Народни одбори и нивните органи 

Член; 40 
Општинскиот народен одбор ги врши овие ора-

ва и должности: 
ја претресува општата состојба и прашањата од 

заеднички интерес за развитокот и унапредувањето 
на претшколските установи од своето подрачје; 

донесува прописи и презема мерки за ' кои е 
овластен; 

основа претшколски установи; 
обезбедува материјални средства за установите 

што ти основал; 
го назначува и разрешува управителот на уста-

новата; 
донесува решение за укинување на установата 

што ја основал, односно решение за преземање на 
правата и обврските на основач за установите пред-
видени во член 22 од овој закон. 

Основањето, обезбедувањето на материјалните 
средства и издршка на установите, преземањето на 
правата и обврските на основач го вршат обата со-
бора на народниот одбор рамноправно. 

Управителот на установата го назначуваат оба-
та собора на заедничка седница. 

Останатите работи од став 1 на овој член ги 
врши општинскиот собор на народниот одбор. 

Член 41 
Народниот одбор на општината, при подигну-

вањето на поголеми станбени објекти и индустри-
ски населби на своето подрачје се грижи да се обез-
бедат простории и игралишта за децата од прет-
школска возраст. 

Член 42 
Советот на народниот одбор на општината над-

лежен за работите на просветата спрема устано-
вите од"подрачјето на општината ги врши овие 
права и должности: 

ја проучува и ја разгледува положбата и пра-
шањето од заеднички интерес за претшколските 
установи и дава предлози на народниот одбор за 
донесување на прописи и преземање на мерки од 
неговиот делокруг; 
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донесува прописи и презема мерки за кои е 
овластен со овој закон; 

дава препораки на органите на управување во 
установите по прашањата од нивниот заеднички 
интерес; 

ги потврдува правилата на установата; 
го разгледува годишниот извештај за работата 

на установата и прашањето за воспитната работа на 
истата како и извештајот на просвешо-педагошка-
та служба за работата на установата; 

му предлага на народниот одбор основа.ње на 
претшколски установи; 

одлучува за распишување конкурс за избор на 
управител, воспитен и здравствен персонал во уста-
новата; 

го разгледува предлогот на претсметката на 
установата што ја основал општинскиот народен 
одбор; 

врши надзор над управувањето со општонарод-
ниот имот што на установата л е даден на корис-
тење; 

врши и други работи што со посебни прописи 
му се ставени во надлежност. 

Член 43 
Советот на народниот одбор на општината над-

лежен за работите на просветата е должен нај-
малку еднаш годишно да одржи состанок со прет-
ставителите на сите одбори на претшколските уста-
нови од подрачјето на општината за разгледување 
на ,начелните и другите прашања од интерес за ра-
ботата на установите. 

Член 44 
Кога советот надлежен за работите на просве-

тата на на,родниот одбор на општината ги претре-
сува прашањата што' се однесуваат на работата на 
установата, должен е на седницата на советот да то 
повика и претставникот на одборот на установата 
како и управителот на истата. Тие можат да уче-
ствуваат во работата на седницата но без право на 
одлучување. 

Член 45 
Органот на управата на народниот одбор на 

општината надлежен за работите на просветата ги 
врши овие права и должности: 

води евиденција за воспитниот персонал во 
установите; 

им помага на органите на установата во нив-
ната работа; 

врши и други работи што со овој закон или 
друг пропие му се ставани во надлежност. 

Член 46 
Органот на управата на народниот одбор на 

општината надлежен за работите на просветата 
врши надзор над законитоста на работата на прет-
школската установа. 

Органот на управата на народниот одбор на 
општината надлежен за работите на финансиите 
врши надзор над финансиското и материјалното 
работење на установата. 

Член 47 
Во вршењето надзор над законитоста од прет-

ходниот член орган на управата на народниот од-

бор на општината има право да бара од управи-
телот на установата податоци за работата на истата 
и други податоци потребни за вршењето на рабо-
тите од својот делокруг. 

Ако органот на управата утврди дека органите 
на установата. не се придржуваат на прописите 
должен е да им обрне внимание на несогласноста 
на нивната работа со прописите и на нивните обвр-

- ски кои произлегуваат од тие прописи. 
Ако' органот на управата утврди дека одборот 

на установата или советот на воспитаните вон уп-
равната постапка донел заклучок кој е спротивен 
на прописите ќе го запре од извршување и ќе го 
достави без одлагање на совет надлежен за рабо-
тите на просветата на народниот одбор на општи-
ната кој донесува решение по запрениот заклучок. 

Член 48 
Народниот одбор на околијата во однос на прет-

школските установи ги врши овие права и долж-
ности: 

ја претресува општата положба и прашањата 
од заеднички интерес за развитокот и унапредува-
њето на тие установи; 

донесува прописи и презема мерки за кои е 
овластен со посебни прописи. 

Работите од алинеа 1 на претходниот став ги 
врши околискиот собор на народниот одбор на око-
лијата. 

Член 49 
Советот надлежен за работите на просветата на 

народниот одбор на околијата ги врши овие права 
и должности: 

ја проучува и претресува положбата и праша-
њата од заеднички интерес за претшколските уста-
нови од подрачјето на околијата; 

му дава предлози на народниот одбор на око-
лијата за донесување на прописи и преземање на 
мерки за работите за кои е овластен со посебни 
прописи? 

го претресува извештајот на просветно-пед а-
тонската служба за работата на претшколските 
установи од подрачјето на околијата како и пра-
шањата за воспитната работа во тие установи; 

решава по приговорите против решенијата на 
советот за просвета на општинскиот народен одбор 
со кои е^ одбиена согласноста за основање на прет-
школска установа (член 19 став 3); 

врши и други работи кои со посебни прописи 
му се ставени во надлежност. 

2. Републички совет за просвета 

Член 50 
Советот за просвета на НР Македонија во однос 

на претшколските установи ти врши особено овие 
права и должности: 

ја претресува општата положба и прашањата 
од заеднички интерес за развитокот и унапредува-
њето на установите во НР Македонија; 

го претресува извештајот на Просветно"педа-
гошката служба за работата на установите и Л дава 
смерници за работа; 

се грижи за подготовката и стручното усовршу-
вање на воспитниот персонал во установите; 

донесува прописи за кои е овластен со овој за-
кон и со други прописи, подготвува нацрти на про-
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пиен што се во врска со' претшколските установи, 
ги предлага на надлежниот орган за донесување л 
се грижи за 'нивното извршување; 

в-оди општа евиденција за воспитниот персонал 
во претшкол с ките установи во НР Македонија. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 51 
До донесувањето на прописи за установите за 

дневен престој на школските деца, можат, по по-
треба по одредбите на овој закон да се отвораат 
установи за деца од школска возраст. 

Член 52 
Постојните претшколски установи ќе ја сообра-

зат својата работа со одредбите на овој закон во 
рок од една година од неговото влегување во сила. 

Член 53 
Поблиски прописи за извршување на овој закон 

донесува Советот за просвета на НР Макед,онија. 

Член 54 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат одредбите од Законот за социјал-
ните установи доколку се однесуваат на нретшкол-
Ските установи. 

Член 55 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

вото објавување во „Службен весник 1на На,родна 
Република Македонија". 

103. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЛОВОТ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото! и политичкото устрој 
ство и органите ,на власта на Народна Република 
Македонија, се прогласува Законот за ловот, што 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија го усвои на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 19 јуни 1959 година и на седницата 
на Соборот на производителите одржана на 19 јуни 
1959 година. 

У бројј 11 
19 јуни 1959 година 

Скопје 
Потпретседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

ЗАКОН ЗА ЛОВОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ , 

Член 1 
Одредбите на овој закон се однесуваат на лове-

њето, одгледувањето и заштитата на дивечот. 

Член 2 
Предмет на лов може да боде само дивечот што 

живее слободно во природ,а. 
Како дивеч во смисла на овој закон се сметаат 

следните животни: 

а) од влакнестиот дивеч: срната, еленот, дишшш -
коза, дивата свиња, обичниот зајак, в оверената, 
хрчакот, опсолхот, кртицата, текуницата, дивата мач-
ка, рисот, волкот, чакалот, лисицата, мечката, ку-
ката белка, кулата златка, творец големата ласи-
ца, малата ласица, јазовецот и ведрата. 

б) од перјастиот дивеч: големиот тетреб, малиот 
тетреб, лештарката, фазанот, еребицата каменарка, 
полската еребица,, пѕрепелицата, дивите гулаби, гр-
лицата, големата дропља, малата дрогава, штуки-
те, ждралоеите, пеликаните, лебедите, чаплите, 
кормораните, дивите гуски, најмите, водените ко-
кошки, водениот бик, вивците, ќурлиците, чигрите, 
нуркачите1, еоколите!, орлите, јастребите', чкакците, 
ејите, луњите, лешинарите, буфовите и Браните. 

Член 3 
Дивечот е заштитен и незаштитен. ' ' 
Заштитен е оној дивеч, кој е допуштено да се11 

лови само во одредено време, како и оно ј што, вооп-
што не смее да се лови. 

Незаштитен е оној дивеч кој смее да ае лови 
преку целата година. 

Кој дивеч се смета за заштитен, а кој за неза-
штитен одредува републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на ловството. 

Член 4 . - ' о 
Дивечот што живее слободно, во (природата ^ 

општонароден имот. 

Член 5 
За ловење, одгледување и заштита на дивечот 

се образуваат ловишта, 
Ловиште е одредено подрачје кое претставува 

ловностооанака единица без оглед во чија сопстве-
ност се наоѓа земјиштето. 

Член 6 
Ловиштата ш определува народниот одбор на 

општината со рамноправно учество на обата собора. 

Член 7 
Извршниот совет може на одделни пов.ршини 

да образува ловишта со посебна намена ((угледни, 
одгледани, училишни и ловни резервати) ако тоа го 
бара посебниот интерес за унапредување и зашти-
та на ловството или посебниот режим на подрачјето 
на кое се образува ловиштето, како што се нацио-
нални паркови, погранични и други подрачја. 

Со актот за образување на ловишта со посебна 
намена се одредува органот на управување и начи-
нот' на користење на ловиштето, како и мерки за 
унапредување и заштита на ловот1. 

II. УПРАВУВАЊЕ^ И КОРИСТЕЊЕ 
НА ЛОВИШТАТА 

Член 8 
Народниот одбор на општината управува со ло-

виштата и другите ловни површини, на подрачјето 
на општината, 

Член 9 
Ловиштата се даваат на користење на ловеч-

кото општествени организации, на стопанските ор-
ганизации кои се бават претежно со ловечка д,еј-
ност и на шумските стопанства. 
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Член 10 
За користење на ловиштето корисникот на ло^ 

виштето склучува договор со народниот одбор на 
општината. 

На корисникот од претходниот став ловиштето 
му се дава на користење најмалку за време од десет 
години. 

Договорот за користење на ловиштето ги со-
држи условите за кои корисникот мора да се при-
држува и мерките што е должен да ги презема за 
унапредување на ловството. 

Правото на користење на ловиште, народниот 
одбор на општината може да го одземе од корисни-
кот ако тој го користи спротивно на договорот или 
одредбиве на овој закон. 

Член 11 
За користење иза ловиштето корисниците од 

член 9 на овој закон плаќаат надоместок. 
Висината на надоместокот ја утврдува народ-

ниот одбор на општината со (рамноправно учество 
на обата одбора, во рамките што го одредува ре-
публичкиот орган на ,управата надлежен за рабо-
тите на ловството. 

Надоместокот од став 1 на овој член народниот 
одбор на општината го отстапува на корисникот на 
ловиштето. Отстапените средства корисникот може 
да ги употреби само за преземање мерки за уна-
предување на ловството утврдени во договорот за 
користење на ловиштето. 

III. ВРШЕЊЕ НА ЛОВ 
Џ Член 12 

Пивото на вршење лов го опфаќа: барањето, 
следењето, отстрелувањего или фаќањето на дивеч, 
собирањето на дивечот и неговите делови (крзно, 
месо, рогови и др.), собирањето на јајца од перјас-
тата дивеч за одредувачки цели, уништувањето на 
незаштитен: ди-веч и другите штетници и нивните 
легала и седалин. 

Член 13 
Пјраво на лов имаат лица кои се членови на ло-

,вечки друштва, а имаат дозвола за лов. 
Дозволата за лов ја (издава органот на управата 

надлежен за работите на ловството на народниот 
одбор на општината на чие подрачје ловецот има 
живеалиште. 

Дозвола за лов се издава по единствени обрасци 
што ги пропишува републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на ловството. 

Член 14 
Странските државјани кои 'постојано живеат во 

ФНРЈ можат да' ловат под исти услови како и др-
жавјаните на ФНРЈ. 

Странските државјани кои доаѓаат во ФНРЈ 
како ловци-туристи можат да ловат во ловиштата 
со посебна намена само со претходно добиена доз-
вола од ,републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на ловството, а во ловиштата што ги 
користат лежечките општествени организации со 
дозвола од Сојузот на ловечкото друштва, на На-
родна Република Македонија. 

На членовите на дипломатските претставни-
штва дозвола за лов им издава, по нивно барање, 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-

ботите на ловството со посредување на Државниов 
секретаријат за надворешни ра,боти. 

Член 15 
Дозволата за лов не може да се отстапува на 

друго лице. 
Член 16 

На подрачјата што не се вклучени во ловиште 
дозволено е уништување на незаштитен дивеч и од 
лица кои не се членови на ловечко друштво. 

Сопственикот односно корисникот на земјиште-
то кое е вклучено во ловиштето може на своето 
земјиште да уништува секаков незаштитен дивеч. 

IV. УНАПРЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА 
НА ЛОВОТ 

4 Член 17 
Народниот одбор на општината презема мерки 

што придонесуваат за унапредувањето на лов-
ството а особено: 

1. се грижи за заштита на дивечот и неговиот 
подмладок; ф 

2. се грижи за размножување и внесување на 
дивеч во ловиштата на своето подрачје. 

Член 18 
Ловот на заштитениот дивеч се врши со ло-

вечка пушка. 
Ловот на елени ерни џ диви кози може да се 

врши само со ловечка пушка со жлебна цевка (ло-
вечки карабин). 

Член 19 
Со цел да се обезбеди заштита и размножува-

њето на дивечот, републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на ловството' пропишува: 

1. ловостој (време кога одделни видови зашти-
тен дивеч не смее да се лови); 

2. привремена или постојана забрана на лов на 
ретки или проредени видови дивеч на одредена те-
риторија или на подрачјето на целата Република. 

Привремена или постојана забрана на лов од 
точка 2 на претходниот став може да се пропише 
само ако се обезбедени средства за надоместување 
на штета по член 32 од овој закоп. 

Член 20 
Републичкиот орган на управата надлежен за 

работите ,на ловството може да одобрува отстрел на' 
заштитениот дивеч преку целата година или за од-
редено време ако тоа е потребно за сузбивање на 
заразни болести, за спречување дегенерација на 
дивечот и за научни цели. 

Во одобрението од претходниот став ќе се од-
реди и начинот на ловење. 

Член 21 
Забрането е фаќањето на жив заштитен дивеч. 
По исклучок републичкиот орган на' управата 

надлежен за работите на ловството може да дозволи 
фаќање на жив заштитен дивеч ако тоа е потребно 
за раоплод, научила цели, зоолошки градини или 
извоз. 

Член 22 
Забрането е да се: 
1. лови дивеч со замки, железа, станици, мре-

жи, кафеѓи, кошеви, направи од коњски влакна, 
лепила, омамливи средства и отров; 
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2. ловат елени, ерни и диви кози со кучиња 
бракирци;' 

3. лови дивеч со помош на рефлектори освен 
волк, чакал и лисица; 

4. лови заштитениот дивеч во време на лово-
стој от и за време на големи поплави или снегови; 

5. лови заштитениот дивеч со воено оружје; 
в. уништуваат или оштетуваат летала или се-

далин на заштитениот дивеч; 
7. собираат јајца на заштитениот перјаст дивеч 

освен за научни цели. ' 
Член 23 

По исклучок од точка 1 од претходниот член 
може: 

1. со претходно одобрение од корисникот на ло-
виштето да се лови со стапици: волк, чакал, лиси-
ца, дива мачка, видра, јазовец, куна златка, куна 
белка, полх, голема ласица, мала ласица и твор. 

2. со претходно одобрение од органот на упра-
вата надлежен за работите на ловството на народ-
ниот одбор на општината да се лови со поставување 
на отрЖв и тоа: волк, чакал, лисица, куна златка, 
куна белка и Брани. 

Местото за труење мора да биде оддалечено 
најмалку 200 метра од куќите или стопанските об-
јекти и најмалку 100 метра од јавните патишта. 

За поставување -на отрови и за подрачјето на 
кое се врши труењето се известува месното насе-
ление на вообичаениот начин, како и најблиската 
станица на Народната милиција. 

Член 24 
Чуварите на ловиштата како и членовите на 

ловечките друштва се должни да го уништуваат 
незаштитениот дивеч како и мачките и кучињата 
што скитаат по ловиштата кои се наоѓаат повеќе 
ед 300 метра оддалечени од најблиските куќи, и 
стопанските објекти. 

Член 25 
За уништување на одредени видови незаштитен 

дивеч Извршниот совет може да одредува посебни 
парични награди. 

Член 26 
За унапредување и заштита на ловот корисни-

ците на ловиштата можат да донесуваат перспек-
тивни и годишни ловни планови. 

Плановите од претходниот став ги одобрува на-
родниот одбор на општината. 

Перспективните и годишните ловни планови на 
ловиштата од член 7 од овој закон ги донесуваат 
корисниците на ловиштата а ги одобрува Изврш-
ниот совет. 

V. КАТАСТАР НА ЛОВИШТАТА 

Член 27 
За Правилно управување и користење на лови-

4 штата се води катастар на ловиштата. 
Катастарот, се води за ловиштата на подрачјето 

на општината односно Републиката. 
Катастарот го води органот на управата надле-

жен за работите на ловството на народниот одбор 
на општината односно републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на ловството. 

Содржината и начинот на водењето на ката-
старот на ловиштата го пропишува републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на лов-
ството1. 

. VI. НАДЗОР И ЛОВОЧУВАРСКА СЛУЖБА 

Член 28 
Надзор над спроведувањето и примената на 

прописите и мерките во областа на ловството вршат 
лица овластени од народниот1 одбор на општината 
односно републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на ловството. 

Член 29 
За непосред,но чување и заштита на дивечот во 

ловиштата и ловните површини на своето подрачје 
народниот одбор на општината организира ловочу-
варска служба која по правило се врши преку ло-
Еочувари. 

Чувањето на ловиштата и ловиште површини 
го вршат и, службениците на Народната милиција 
на подрачјето на кое ја вршат својата редовна 
должност. 

На одделни ловни површини ловочуварската 
служба можат да ја вршат и чуварите на шума и 
полските пазачи во рамките на својата редовна 
должност, а по овластување од' надлежниот орган 
на управата на народниот одбор на општината. 

Корисниците на ловиштата можат да имаат свои 
ловочувари. 

Поблиски прописи за организацијата и работата 
на ловочуварската служба пропишува републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на лов-
ството во согласност со Државниот секретаријат за 
внатрешни работи. 

VII. НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ШТЕТАТА 

Член 30 
За штетата што при ловење ја стори ловецот, 

неговите помагачи или ловечките кучиња е одгово-
рен корисникот на ловиштето. 

Ако корисникот на ловиштето исплати надо-
месток на штетата, има право да бара од ловецот 
да му надомести она што е исплатено. 

Член 31 
Корисникот на ловиштето е должен да ја на-

домести штетата што ќе ја стори заштитениот ди-
веч од неговото ловиште на отворени шумски и зесл 
јодевски површини од тоа ловиште-, само под услов 
ако сопственикот односно корисникот на земјиштето 
и добитокот од своја страна ги презел сите нужни 
мерки за заштита вообичаена во дотичниот крај. 

Член 32 
За штета, сторена на добиток или на земјодел-

ски култури и производи од дивеч чие ловење 
сходно член 19 став 1 точка 2 од овој закон е при-
времено или трајно забрането, одговара Републи-
ката. Републиката е одговорна за штетите во овој 
случај ако се преземени заштитни мерки вообича-
ени во односниот крај. 

Член 33 
Барањето за надоместување на штетата од чл. 

30, 31 и 32 од овој закон оштетениот е должен да то 
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поднесе во рок од осум дена откако разбрал за ште-
тата, а најдоцна 30 дена од денот' на сторената 
штета. 

Член 34 
Лицето кое причини штета на заштитен дивеч 

е должно сторената штета да му ја надомести на 
корисникот на ловиштето односно на органот кој 
управува со ловиштето спрема о штетниот ценовник. 

Ценовникот од претходниот став го пропишува 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на ловството. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Со парична казна од 5.000—20.000 динари или 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок кој: 
1. лови заштитен дивеч без дозвола за ло-

вЈење; 
2. лови заштитен дивеч спротивно на член 18 

од овој закон; 
3. фаќа жив заштитен дивеч без одобрение; 
4.лови дивеч со замки, железа, стапици, мре-

жи, кафези, направи од коњски влакна, лепила, 
омамливи средства и отров; 

5. лови елени, ерни и дави кози со кучиња 
бракирци; 

6. лови дивеч со помош на рефлектори освен 
волк, чакал и лисица; 

7. лови заштитен дивеч за време на големи 
поплави или снегови; 

8. лови заштитен дивеч со воено оружје; 
9. уништува или оштетува летала или се д ал-

ки на заштитениот дивеч; 
10. собира јајца на заштитениот иерјаст дивеч 

освен за научни цели; 
11. лови заштитен дивеч во време на ловосто-

јот; 
12. не се придржува кон прописите за привре-

мена или постојана забрана на лов.на ретки и про-
редени видови дивеч; 

13. својата дозвола за лов ја отстапи на друго 
лице; 

14. го смелава нормалното вршење должноста 
на органите надлежни за чување на ловиштата и 
ловиште површини, како и на овластените лица од 
член 28 на овој закон. 

Член 36 
Покрај казните за прекршок од член 35 од овој 

закон против сторителот може да се изрече и За-
штитната мерка одземање на уловот, здобиен со 
прекршок, и на предметите непосредно употребени 
за лов. 

Доколку ловецот биде повторно казнет за пре-
кршок по овој закон или биде казнет за кривично 
дело незаконит лов, му се одзема дозволата за лов 
за време до пет години. 

Член 37 
Административно-казнената постапка по прекр -

шоците од чл. 35 и 36 од овој закон се води според 
одредбите на ,Основниот закон за прекршоците. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 
Управувањето и користењето на ловиштата ќе 

се сообрази со одредбите на овој закон во рок од 
една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

' Член 39, 
Од денот на влегување во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за лов („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 10/49) и поблиските прописи до-
несени врз основа на него. 

Член 40 
Овој закон влегува во сила по истекот на 30 де-

на од неговото објавување во „Службен весник на 
НРМ". 

104. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ 

,На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Републи-
ка Македонија, се прогласува Законот за користење 
на хидромелиоративните системи, што Народното 
собрание на Народна Република Македонија го 
усвои на седницата на Републичкиот собор одржа-
на на 19 јуни 1959 година и на седницата на Со-
борот на производителите одржана на 19 јуни 1959 
година. 

У бро ј 12 
19 јуни 1959 година 

Скопје 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИТЕ 

СИСТЕМИ 

Член 1 
Хидромелиоративните системи и земјиштата 

опфатени со овие системи се 'користат на начин 
одреден со овој закон. 

Хидромелиоративен систем во смисла на овој 
закон се хидротехничките објекти наменети за од-
воднување и наводнување на одредено подрачје кои 
заедно со ова подрачје сочинуваат една хидротех-
ничка и економска целина. 

Член 2 
Со хидромелиоративниот систем управува зем-

јоделско стопанство односно установа и земјодел-
ска задруга. 

Ако хидромелиоративниот систем се протега на 
територијата на две или повеќе задруги, земјодел-
ски стопанства односно установи со хидротехнич-
ките објекти од заеднички интерес управува вод-
ната заедница. 
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Член 3 
Организациите од став 2 од претходниот член 

меѓусебните односи во поглед на користењето на 
хидромелиоративниот систем ги утврдуваат со до-
говор. 

Со договорот особено се уредува начинот на ко-
ристењето на водата, одржувањето на хидротех-
ничките објекти и другите меѓусебни права и об-
врски. Со договорот исто така се одредуваат и објек 
тите од заеднички интерес со кои управуваат вод-
ните заедници. 

Член 4 
Корисниците на земјиштата од подрачјето на 

хидромелиоративниот систем се должни да го ко-
ристат системот. 

Корисниците од претходниот став се должни 
да го приспособат земјиштето за рационално ко-
ристење на водата. 

Член 5 
Индивидуалниот земјоделски производител, чие 

земјиште е опфатено со хидромелиоративниот си-
стем, го користи системот преку земјоделска задру-
га односно земјоделско стопанство или установа. 

Ако во подрачјето на хидромелиоративниот си-
стем не постои една од организациите од претход-
ниот став индивидуалниот земјоделски производи-
тел, чие земјиште е опфатено со хидромелиорати-
вен систем, го користи системот преку водната за-
едница. 

Корисниците од претходните ставови со орга-
низацијата преку која го користат системот меѓу-
себните односи ги уредуваат со договор. 

Член 6( 
Хидромелиоративниот систем се користи врз 

основа на основен план што за секоја година го до-
несува земјоделското стопанство' или установата, 
земјоделската задруга, односно водната заедница 
што управува со системот. 

Со основниот план за користење на хидроме-
лиоративкиот систем се ускладува количината на 
расположивата вода и нејзината'рационална потро-
шувачка со потребите за наводнувањето, односно 
одводнувањето во одредени временски периоди на 
поедини површини и поедини култури од подрач-
јето на системот, а со цел за постигање на што по-
голем економски ефект. 

Член 7 
Земјоделско стопанство, земјоделска задруга, 

односно установа земјиштето опфатено со хидро-
мелиоративниот систем го користи врз основа на 
план што го донесува во согласност со основниот 
план за користење на хидромелиоративни^ систем. 

За хидромелиоративен систем од подрачјето на 
едно земјоделско стопанство, задруга односно уста-
нова, се донесува единствен основен план за ко-
ристење на системот и план за користење на земји-
штето. ' 

Член 6 
Народниот одбор на општината со рамноправно 

учество на обата собора може да го одредува на-
чинот на користеше на земјиштето од подрачјето 
на хидромелиоративниот систем. 

Начинот на користењето на земјиштето од прет-
ходниот став особено опфаќа: одгледување на од-

редени култури, применување на минимум агротех-
нички мерки и групирање на парцели со цел ра-
ционално да се користи водата и механизацијата. 

Член 9 
Минимумот агротехнички мерки од претходниот 

член особено опфаќа: длабочината на орањето, ко-
личината на арското односно вештачкото ѓубриво, 
калцификацијата, употребата на сортово семе и 
мерките за заштита на растенијата од болести и 
штетници. 

Одделни мерки од претходниот став можат да 
се пропишат ако се обезбедени технички и матери-
јални услови за нивното спроведување (механиза-
ција, ѓубриво и семе). 

Член 10 
Организацијата што управ,ува со хидромелиора-

тивен систем е должна да го обезбеди редовното 
функционирање на системот. 

Член И 
Корисниците на земјиштата опфатени со хи-

дромелиоративни^ систем плаќаат воден придонес. 
Корисниците на земјиштето опфатено со хи-

дромелиоративниот систем, чие земјиште не може 
да се прилагоди за користење на системот, се осло-
бодуваат од плаќање на воден придонес. 

Решението^ од претходниот став го донесува ор -
ганот на управата надлежен за работите на водо-
стопанството на народниот одбор на општината по 
барање од корисникот на земјиштето опфатено со 
системот. 

Член 12 
Висин,ата на водниот придонес ја одредува на-

родниот одбор на општината со рамноправно учес-
тво на обата собора. 

Ако подрачјето на една водна заедница се про-
тега на две или повеќе општини висината на вод-
ниот придонес ја одредуваат спогодбено народните 
одбори на овие општини. Доколку во овој случај не 
се постигне спогодба, висината на водниот придо-
нес ја одредува народниот одбор на околијата со 
рамноправно учество на обата собора. 

Член 13 
Народниот одбор на општината, може да основа 

општински фонд за води. 
Органот на управувањето на фондот се одре-

дува со. актот за основањето на фондот. 

Член 14 
Во општинскиот фонд за води се внесува дел 

од водниот придонес. Другите средства на општин-
скиот фонд за води се образуваат од дотации и по-
дароци, камата на средствата на фондот вложени 
кај банката и други приходи. 

Народниот одбор на општината со рамноправно 
учество на 'обата собора го одредува делот од вод-
ниот придонес кој се внесува во општинскиот фонд 
за води. 

Член 15 
Средствата на општинскиот фонд за води се 

употребуваат исклучиво за унапредување на водо-
стопанството', за студии и проектирање на нови 
водостопански објекти, за реконструкција на по-

стојните системи, како и зћ учество во заеми за 
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изградба ма ноел хидротехнички објекти, регула-
ција на реки и уредување на порои. 

Член 16 
Народниот одбор на општината со рамноправно 

учество на обата собора го одредува начинот на на-
платувањето на водниот придонес од одделни к о -
рибници на хидромелиоративниот систем како и 
начинот на распределбата на придонесот. 

Ата подрачјето на една водна заедница се про -
тега на две или ,повеќе општини, работите од прет-
ходниот став народните одбори на овие општини 
ти. вршат спогодбено. Доколку не се постигне спо-
годба, работите од претходниот став ги врши н,а-
водниот одбор' на околијата. 

Член 17 
Органот на управата надлежен за работите на 

водостопанството на народниот одбор на општината 
врши (Надзор над користењето' на хидромелиоратив -
имот систем. 

Органот на управата надлежен за работите на 
земјоделството на народниот одбор на општината 
врши надзор над користењето на земјиштата онфа -
Фени со хидромелиоративниот систем. 

Ако хидромелиоративниот систем се протега на 
две или повеќе општини, надзорот од став 1 на овој 
член го врши органот на управата надлежен '.ѕа 
работите на вод,остопанството на народниот одбор 
на околијата. 

Член 18 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска или друга организација: 
1. која без оправдани причини го одбие корис-

гзуењето на хидромелиоративниот систем; 
2. која не донесе план за користење на земји-

штето опфатено' со хидромелиоративниот систем; 
3. која не донесе основен план за користење на 

-хидромелиоративниот систем; 
4. која нЅе се придржува кон планот за корие-

"ѓење на земјиштето опфатено со хидромелиора-
тиениот систем и основниот план за користење на 
,системот; 

5. која не се придржува кон пропишаниот на-
чин на користење на земјиштето од подрачјето на 
хедромшиоративниот систем. 

Член 19 
Со парична казна до 300.000 динари ќе се казни 

за прекршок организацијата од член 2 од овој за-
кон, која не го обезбеди редовното функционирање 
на хидромелиоративниот систем. 

\ Член 20 
За дејанијата од чл. 18 и 19 на овој закон ќе 

, се казни со парична казна од 5.СМ0—10.000 динари 
. и одговорното лице на стопанската или друга орга-

низација. 

Член 21 
"Со парична казна од 5.000—20.000 динари или 

затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок инди-
видуалниот земјоделски производител: 

1. кој без оправд,ани причини го одбие корис-
тењето на хвдромелиоративниот систем; 

2. кој не се придржува кон ,планот за користе-
ње на земјиштето опфатено со хидромелиоратиз-

ниот систем и основниот план за користење на си-
стемот; и 

3. кој не се придржува кон ороттишаниот начин 
за користење' на земјиштето од подрачјето на хи-
дромелиоративниот систем. 

Член, 22 
Административночказнената постапка по пре-

кршоците од, чл. 18, 19, 20 и 21 од овој закон се 
води според одредбите на Основниот закон за пре-
кршоците. 

Чл ен 23 
Управувањето и користењето на постој-ните хи-

дромелиоративни системи, ќе се сообрази со одред-
'бите на овој закон во рок од една година од него-
вото влегување во сила. " 

Член 24 
Поблиски одредби за спроведување на одред-

бите од овој закон донесува републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на водостопан-
ството. 

Член 25 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден но не-

говото објавување во „Службен весни,к на НРМ". 

105. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБАТА НА 
ПОДРОБНАТА КАНАЛСКА МРЕЖА 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македо-нија, се прогласува Законот за финан-
сирање изградбата на подробната каналска мрежа, 
што Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија го усвои на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 19 јуни 1959 година и на седни-
цата на Соборот на производителите одржана на, 
19 јуни 1959 година. 

У број 13 
19 јуни 1959 година 

Скопје 
Потпретседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Љупчо Арсов, с, р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБАТА НА 

ПОДРОБНАТА КАНАЛСКА МРЕЖА 

Член 1 
Финансирањето изградбата на подробната ка-

налска мрежа и мелиоративните работи за уреду-
вање на пороите на подрачјата во кои се изведу-
ваат мелиоративни работи предвидени во Законот за 
финансирање на мелиоративните работи во Народ-
на Република Ма,кедонија (Брегалница, Струмица, 
Тиквеш, Скопско, Струшко и Пелагонија) се врши 
на начин определен со овој закон. 

Под изградба, во смисла на претходниот стаз, 
се подразбира и реконструкција на подробната ка-
налска мрежа. 
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Член 2 
Подробната каналска мрежа се сите објекти 

сочинува хидротехничка и економска целина со 
основната каналска мрежа на мелиоративниот си-
стем, така што заедно со неа претставува единствен 
систем за одводнување, наводнување, уредуваше на 
пороите и одбрана од поплави. 

Под подробна каналска мрежа, во смисла на 
овој закон, се подразбираат хидротехничките, гра-
дежните и машинските објекти и уреди што се во 
функционална врска со' основната каналска мре-
жа и служат за одводнување на одвишните повр-
шински и подземни води, како и за доведуваше на 
водите од основната каналска мрежа и за нејзи-
ната расподелба за наводнувањето. 

Член а 
Работите на подробната каналска мрежа ќе се 

изведуваат по делови, така што секој дел прет-
ставува една целина и самостоен мелиоративен 
објект. 

Работите на подробната каналска мрежа се из-
ведуваат по одобрени пројекти. 

Член 4 
Работите на изградбата ,на подробната канал-

ска мрежа ќе се ускладат со работите на изградба-
та на основната каналска мрежа, така што изгра-
дениот дел на основната каналска мрежа да от -
почне да се користи во рок, кој не може да биде! 
подолг од една година од денот на завршувањето 
изградбата на тој дел од основната каналска мре-
жа оспособена за потполно користеше,, 

Член 5 
Инвеститори за изградбата на подробната ка-

налска мрежа се водните заедници, земјоделските 
стопанства и установите, земјоделските задруги и 
други стопански организации како и политичко-
територијалните единици. , 

Член 6 
Надзор над изведув,ањето на работите од член 

1 на овој закон, покрај овластените органи, врши 
и органот на управата надлежен за работите на во-
достопанството на народниот одбор на околијата. 

Член 7 
Водните заедници и другите инвеститори од член 

5 на овој закон се должни, за своето подрачје, да 
изготват инвестициона програма за подробната ка.-
налска мрежа во роковите што ќе ги одреди Из-
вршниот совет. 

Органот на управата надлежен за работите на 
водостопанството на народниот одбор на околијата 
врши надзор над извршувањето на обврските од 
претходниот став. 

Доколку инвеститорот не ги извршува свое-
времено обврските од став 1 на овој член органот 
од претходниот став истите ќе ги изврши на смет-
ка на инвеститорот. 

Член 8 
Изградбата на подробната каналска мрежа мо -

же да се врши преку заеми од инвестиционите 
фондови, со сопствени средства на инвеститорите 
и со дотација од политичко-територијалните еди-
ници. 

Член 9 
Доколку финансирањето на изградбата го вр-

ши политичко-територијалната единица, таа е дол-
жна потребните средства да ги обезбеди во својот 
општествен план. 

Член 10 
Средствата за изградба на мелиоративните ра-

боти за уредување на пороите во износ од 30 про-
центи во вкупната вредност на тие работи ги обез-
бедува Народна Република Македонија. 

Член 11 
Се овластува Извршниот совет, во смисла на 

член 11 став 4 од Законот за финансирање на ме-
лиоративните работи во Народна Република Маке -
донија, да ги определува обврските на стопанските 
организации во финан,сирањето на изградбата на 
подробната каналска мрежа. 

Член 12 
Одредбите на овој закон ќе се применуваат и 

на сите порано започнати објекти на подробната ка-
налска мрежа на подрачјето на мелиоративните 
системи. 

Член 13 
Овој закон, влегува во сила осмиот ден по него-

вото објавување во „Службен весник на НРМ". 

106. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ОДДЕЛИ НА ТЕХНИЧКИОТ И МЕДИЦИН-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО 

СКОПЈЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите ,на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за основање 
оддели на Техничкиот и Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Скопје1, што Народното собрание 
на Народна Република Македонија го усвои на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 19 јуни 
1959 година. 

У бро ј 10 
19 јуни 1959 година 

Скопје 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ОДДЕЛИ НА ТЕХНИЧКИОТ II 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
На Техничкиот факултет на Универзитетот во 

Скопје се основаат Технолошки оддел и Електро " 
машиноки оддел. 

Член 2 
На Медицинскиот факултет на Универзитетот 

во Скопје се основа Стоматолошки оддел. 
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Член 3 
Се о-властува Извршниот совет да го одреди 

денот во кој ќе почнат со работа одделите осно-
вани со овој закон. 

Член 4 
Овој закон: влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување „Службен весник на НРМ. 

107. 
На основа член 20 став 3 и член 26. став 1 од 

Законот за органите на управата во Народна Ре-
публика Македонија, во врска со член 168 од Оп-
штиот закон за школството, Советот за просвета 
на Народна Република Македонија, донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДИПЛОМСКИОТ 
ИСПИТ ВО СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ 

школи 
Член 1 

Називот на Правилникот за дипломските ис-
пити во средните стручни школи С,, Службен весник 
на НРМ" бр. 6/56 и 19/57) се менува и гласи: 

Правилник за завршниот испит во техничките 
и другите стручни училишта за стопанството и јав-
ните служби. 

Член 2 
Член 20 од Правилникот за дипломскиот испит 

во средните стручни школи („Службен весник на 
НРМ" бр. 6/56 и бр. 19/57) се менува и гласи: 

Завршниот испит се состои! од писмен и усмен 
дел;, а во земјоделските училишта,' ветеринарното 
училиште, медицинското училиште за заботех-
ничари, медицинското училиште за помошници ап-
текари и Школата за социјални работници и од 
практичен дел. 

Член 3 
Во член 22 се додава нова точка з) Јгоја гласи: 
Во Школата за социјални работници 
1) Македонски јазик 
2) Социјална политика 

Член 4 
Во член 33 се додава нова точка з) која гласи: 
Во Школата за социјални работници 
1. Македонски јазик 
2. Социјална политика 
3. Социјална методика 
4. Педагошка, со дефектологија 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила веднаш, и ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 03—1645/7 
5 јуни 1959 година 

Скопје 
' Претседател 

на Советот за просвета на НРМ, 
Пенко Здравковски, с. р. 

патниот сообраќај, објавен во „Службен весник на 
НРМ" бр. 19/59, се поткраднале долу наведените 
грешки, поради што' се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАКАЈ 
1. Во членот 5 став последен во првиот ред по 

зборот „превоз" наместо ,,и" треба да стои „е". 
2. Во членот 7 во последниот ред по зборот 

„закон" треба да стои зборот „не". 
3. Во членот 17 став 5 во последниот ред наместо 

зборот „постројките" треба да стои ,дхостојките". 
4. Во членот 23 став 2 во првиот ред по зборот 

„времетраењето^ наместо „и" треба да стои „на" и 
во став 3 во првиот ред пред зборот „наоѓа" наместо 
зборот „со" тр-еба да стои „се". 

5. Во членот 29 став 1 и 3 во првите редови на-
место зборот „постројки" треба да стои „постојки,". 

6. Во членот 76 став! 2 во четвртиот ред по збо-
рот „да" наместо зборот „стои" треба да стои „стави". 

7. Во членот 86 став последен во третиот ред 
по зборот ,,-друго" наместо' „одредено" треба да стои 
„одредишно". 

Од Народното собрание на Народна Република 
Македонија, Скопје, 13 јуни 1959 година. 

Огласен дел 

КОНКУРСИ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за превоз во 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

I. За факултетски наставници по следните пред-
мети: 

- АНАТОМИЈА, за еден редовен, вонреден 
професор или доцент 

- ФАРМАКОЛОГИЈА, за еден редовен, вонре-
ден професор или доцент 

- ЕПИДЕМИОЛОШКА, за еден ,редовен, вон-
реден професор или доцент 

- ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, за еден редовен 
професор. 

II. За факултетски соработници — асистенти за 
следните предмети: 

- АНАТ.ОМИЈА, за четири асистент 
- ФИЗИОЛОГИЈА, за двајца асистенти 
- ХИСТОЛОГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА, за 

еден асистент 
- ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, за двајца аси-

стенти 
- ХИРУРГИЈА, за тројца асистенти ч 
- СУДСКА МЕДИЦИНА, за тројца асистенти 
- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, за двајца асистенти 
- ПЕДИЈАТРИЈА, за еден асистент 
- ЕПИДЕМИОЛ ОГИ ЈА, за еден асистент ' 
- ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА, за еден асистент 
- ОФТАЛМОЛОГИЈА, за еден асистент 
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- ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ, за оден асистент 
— РАДИОЛОГИЈА, за двајца асистенти. 
Кандидатите под I заедно со пријавата треба да 

поднесат дип,лома за докторат на науки по меди-
цина или хабилитационен труд со завршен соотве-
тен факултет, кратка биографија, список на науч-
ните трудови со по еден ,примерок од нив и сите 
документи предвидени по член 31 од Законот за 
јавните службеници, во колку не се во работен 
однос. 

Кандидатите под И заедно со пријавата треба 
да поднесат диплома за завршен соответен факул-
тет, кратка биографија и евентуално список на 
научни трудови, во колку има такви објавени, како 
и сите документи предвидени ,по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници, во колку не се во работен 
однос. 

Овој конкурс трае два месеца по објавувањето. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје. (1433) 

Заводот за здравка заштита на мајки и деца 
— Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Еден лекар — гинеколог 
2. Еден лекар — ренттенолог 
3. Еден лекар за школска хигиена. 
4. Еден лекара педијатер. 
УСЛОВИ: потребна стручна спрема и положен 

ст,ручен испит. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положајна и посебен додаток спрема Пра-
вилникот за плати на Заводот. 

Молба со куса биографија и потребните доку-
менти по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
(уверете дека не е под истрага и лекарско увере-
ние), се поднесуваат до Заводот за здравна заштита 
на мајки и деца — Скопје, Битпазар, поштенски 
фах 425. 

Конкурсот трае до' пополнувањето на местата. 
(11394) 

СОВЕТОТ ЗА КУЛТУРА НА НР МАКЕДОНИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за следните работни места: 
1. Правен референт 
2. Референт-секретар н,а Одборот за математ-

ско-технички науки во Отсекот за научна работа 
3. Референт за издавачка дејност, публикации 

и авторско правно посредништво' и 
4. Дактилограф 1-6 клас,а. 

У с л о в и : 
а) под 1) завршен правен факултет, 
б) под 2) завршен филозофски факултет, 
в) под 3) завршен филозофски или економски 

факултет, 
г) под 4) ниже образование и квалификации за 

дактилограф 1-6 класа. 

Кандидатите покрај молбите треба да прилог 
жат: биографија, документи по член 31 од Законот 
за јав,ните службеници и документи за работен 
стаж. 

Рок за, доставување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. ч (1395) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ВП 5573/16 
СКОПЈЕ 

- распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
— лекари гинеколози 
— дипломирани психолози 
— лекари педијатери 
— Професори за медицинска гимнастика 
Услови за прием: (Потребна стручна спрема. 
Плата по Законот за јавните службеници и до-

даток за службениците во ЈНА. , 
Кандидатите што ќе конкурираат поднесуваат 

писмена молба таксирана со 30 динари таксени 
марки. Кон молбата да се приложи: автобиограф 
фија, документи по чл. 31 од Законот за јавните 
службеници) со уверение да не е осудуван и сви-
детелство за школска спрема. 

Молбите со документите се поднесуваат до 
Воената пошта 5573/16 - Скопје. Молбите се при-
ма,ат до пополнувањето на слободните места. (1342)' 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатре,шни работи 

на НРМ, со решението бр. 12-5943/1 од 22 мај 1959 
година, ја одобри промената на роденото име на 
Вл,а,хова Сузана, од Струмица, родена на ден 4 март 
1959 година во град Струмица, од родители: татко 
Влахов Петар и мајка Магда, така што во иднина 
роденото име ќе ќ гласи Каљопа. 

Ова,а промена важи од денот на обја,вувањето 
во „Службен весник на НРМ". (99) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-3449/2 од 15 мај 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Лазаров Атанас, роден на ден 13-1-1919 година 
во село Габрово, Титоввелешка околија, од татко 
Лазаров Никола и мајка Лазарова Марија, така што 
во иднина фамилијарното име ќе му гласи Тодов. 

Промената на фамилијарното име се протегнува 
и на малолетните ,му деца: Митко, роден на 3 јуни 
1949, Никола, роден на 17 декември 1951, Лазар, ро-
ден на 12 март 1954 и Софија, 'родена на 18 јуни 
1957 година во Гевгелија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". , (,100) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-5953/1 од, 22 мај 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
,на Младеновиќ Милан, роден на 5 ав,густ 1920 го-
дина во с. Купинце, околија Браноска, од татко 
Младеновиќ: Драгутин и мајк,а Младеновиќ Лепо-
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сава, така што во иднина фамили јарното име ќе 
му гласи Митиќ. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (101) 

Државниот секрета,ријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-5879/1 од 20 мај 1959' 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Свињаров Александа,р1, роден на ден 23 септем-
ври 1936 година во с. вопот, Титоввелешка околија, 
од татко Свињаров Митре и мајка Марија, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Данев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (104) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-4447/1 од 16 април 
1959 година, ја одобри промената на личното име на 
Стојановиќ Евдокија, родена на 9 октомври 1939 го-
дина во село Долно Мелничани Охридска околија, 
од татко Стојановиќ Јордан и мајка Крста, така што 
во иднина личното име ќе ќ гласи Гировска Донка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (105) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-5859/1 од 20 мај 1959 
година ја одобри промената на роденото име на Са-
лиева^ род. Дурмиш Нафисе, од село Оптичари, Би-
толска околија, родена на ден 29 ноември 1926 го-
дина во град Ресен, од татко Дурмиш Хаџи и мајка 
Хасије, така што во иднина роденото име ќе ќ гла-
си Сундус. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (106) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-68/1 од 21 јануари 1959 
година, ја одобри промената на фамилијарното име 
на Исековски Иван, роден на ден 21 јуни 1931 го-
дина во с. Селце, Охрид,ска околија, од татко Иса-
коески Дамјан и мајка Исековска Веселинка, така 
што во иднина фамилијарното име ќе му гласи 
Чадиноски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (Ј107) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со (решението бр. 12-6695/1 од 4 јуни 1959 
година, ја одобри промената на личното име на Са-
лиов Јован, роден на 10 март 1926 година во град 
Битола, од татко Спиро и мајка Марија, така што 
во иднина личното име ќе му гласи Велјановски 
Јонче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ,,Службен весник на НРМ". (110) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Хрисула Лазова Делиманова, по маж Никола 
Гокчи, ул. „Марксвва" бр. 28, Скопје, подаде тужба 
за утврдување на брак против тужениот Никола 
Атанасов Гокчи, од с. Лјумница, околија Гјуменџе, 

Егејска Македонија, а сега со непознато место на 
живеење1. 

Се повикува тужениот Никола Атанасов Гокчи, 
од е. Лјумница, околија Гјуменџе, Егејска" Маке-
донија, сега со непознато место на живеење, во 
рок од 30 дека од објавувањето! на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ" да ја соопшти на судот 
својата точна адреса или да се јави' лично. Во про-
тивиш случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го 
застапува на расправата на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 521/59. (108) 
ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Благородна Маркова Вујова, по татко Колева, 
од град Штип,, поднесе до овој суд тужба за развод 
на бракот против тужениот Марко Вујовиќ,, од 
Нови С^д, со последно местожителство во Штип, а 
сега во неизвесност. 

Бидејќи сегашното место-жителство и адресата 
на тужениот се непознати, се повикува во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на НРМ" да се јави или одреди свој застап-
ник. Во противно, судот по службена должност ќе 
му го одреди за застапник Кирил Ацков, приправ-
ник во Околискиот суд во Штип, и делото ќе со 
разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот' суд во' Штип, Г. бр. 160/59. (102) 
ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ; ВЕЛЕС . 

Окружниот суд во Титов Велес во правната ра-
бота — бракоразвод на тужителката Димчева Ла-
зова Алтмина, од Титов Велес, против тужениот 
Димчев Лазо, од с. Лумнмца — Грција, сега со не-
познато место на живеење, му го одреди за при-
времен застапник Ордан Танев, судијски приправ-
ник при Околискиот1 суд во Титов Велес, врз осно-
ва на член 77 точка 4 од ЗПП, бидејќи местожител-
ството на тужениот е непознато и заема полномош-
ник. 

Привремениот застапник ќе го застапува туже-
ниот ПО' торе наведената правна 'работа се додека то ј 
или неговиот полномошник не се јави/ на судот, од-
носно додека органот на старателството не го из-
вести судот дека е поставен старател. 

Од Окружниот суд во Титов Велес, Г. бр. 153/59 

ЛИКВИДАЦИИ 
Врз основа на решението на Народниот одбор 

на општината Св. Николе бр. 962 од 25-Ш-1959 го-
дина,, Земјод,елското стопанство „8 ноември" — Св. 
Николе е ставено во редовна ликвидација. 

Се пок,ануваат сите должници и поверители на 
стопанството да ги измират своите, долгови, односно 
да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во противно, 
по истекот на горниот рок Ликвидационата коми-
сија нема да признава никакви побарувања, а 
должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата ксжисија (1257) 

Со правосилното' решение Л. бр. 3/55 од 10-П-
1959 година е заклучена постапката за присилна 
ликвидација на Трговскиот дуќан „Кајмакчалан", 
с. Радожда — Охридско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, 31-У-
1959 година, (1330) 
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ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 62 од Упатството за извршување на 
Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 3/59), ги известуваме стопанските организации што се должни да го 
објават годишниот биланс за 1958 година (според образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) износите во образецот 13 да се искажуваат во илјади динари; 

2) билансот да се потпише, од лицата како што е предвидено по образецот 13, 
и името и ,презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 

3) покрај образецот 13 да се доставува и краток извод од извештајот за рабо-
тата на стопанската организација во 1958 година (како што е предвидено во Уредбата); 

4) во писмото да се напише на која стопанска гранка К припаѓа претпријатието, 
како и улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат кон ова, билансите ќе 
им бидат враќани. 

Билансот и изводот од извештајот се доставуваат за објавување во „Службен 
весник на НРМ" во рок од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1958 г. 

СОДРЖИНА 

Стр. Стр. 

102. Указ за прогласување на Законот за уста- Закон за финансирање изградбата на по-
новите за претшколско воспитување — 377 древната каналска мрежа — — — — 387 
Закон за установите за претшколско вос- лг.0 лт 0 Ј ^ 106. Указ за прогласување на Законот за ос-
питување ковање оддели на Техничкиот и Меди-

103. Указ за ,прогласување на Законот за цинскиот факултет на Универзитетот во 
ловот — — — — — — — — - 382 Скопје — — — — — — — — - 3 8 8 
Закон за ловот — — — — — — — 382 Закон за основање оддели на Техничкиот 

104. Указ за прогласување на Законот за ко- и Медицинскиот факултет на Универзи-
ристење на хидромелиоративните' системи - 385 тегот во Скопје 388 
Закон за користење на хидромелиортивни- 107. Правилник за изменување и дополнување 
те системи — — — — — — — — 385 на Правилникот за дипломскиот, испит во 

105. Указ за прогласување на Законот за фи- средните стручни школи 389 
авансирање изградбата на подробната ка- Исправка на Законот за превоз во патниот 
калока мрежа — — — — — — — 387 сообраќај — — — — — — — — 389 
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