
Смр* на фашизмот — слобода па народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О Д Н А РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

Ракописите се Испраќаат во дупли-
кат на адреса: »Службен весник на 
НРМ"-Скопје, Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Вторник, 18 февруари 1958 

Број 5 Година XIV 

Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 25 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698, 

12. 
На основа глава XXI оддел 1 точка 3 од Опште-

ствениот план на Народна Република .Македонија 
•Ја 1958 година, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ЗА УСЛОВИТЕ 

7 ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I. — По одредбите на оваа Одлука се регули-
раат условите и начинот под кои ќе се даваат заеми 
за инвестиции од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен фонд (во понатамошен текст — Фон-
дот). 

II. — Заемите за кредитирање на инвестициите 
од средствата н:а фондот ги дава Југословенската 
инвестициона банка — Централа за Народна Ре-
публика Македонија. 

III. — Заемите за инвестициите од средствата 
на фондот се даваат по пат на конкурс. 

Конкурсот го распишува Банката во согласност 
со Извршниот совет. 

Барањата што ќе бидат поднесени во срок од 
еден месец од објавувањето на конкурсот Одборот 
за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд при 
Југословенската инвестициона банка (во понатамо-
шен текст — Одборот за заеми) веднаш ќе ги земе 
во разгледување и доколку ги исполнуваат усло-

' вите од конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на 
расположивите средства. 

Барањата поднесени по овој срок ќе бидат раз-
гледувани и одобрувани сукцесивно во рамките на 
расположивите средства. 

IV. — Одобрените заеми од средствата на фон-
дот можат да се користат само за целите за кои се 
одобрени. 

V. — Одборот за заеми ќе одобрува заеми до 
висината на пресметковниот износ што е предви-
ден со инвестиционата програма, ако со заемот и 
други расположиви средства на заемобарателот се 
обезбедува потполно довршување на објектот за кој 
заемот се бара. 

Кога изградбата на инвестициониот објект ќе 
трае повеќе од една година, покрај вкупниот износ 
на заемот се утврдува и висината на годишните 
транши. 

За вакви објекти нужна е претходна согласност 
на Одборот за стопанство на Извршниот совет. 

VI. — Со корисникот на заемот Банката заклу-
чува писмен договор за заем, 

VII. — Заемите се одобруваат на основа барање 
кое содржи: 

1. целта за која се бара заемот; 
2. висина на заемот; 
3. износот на средствата со кои заемобарателот 

или неговиот гарант учествуваат во трошоците на 
инвестицијата; 

4. интересната стопа и срокот за отплата на 
заемот што ги нуди заемобарателот; 

5. срокот за почетокот и срокот за завршетокот 
на работите, како и ден од кога започнува да тече 
срокот за отплатување на заемот. 

VIII. — Кон барањето за заем заемобарателот 
е должен да поднесе: 

1. инвестиционен елаборат; 
2. гаранција; 
3. доказ дека се обезбедени средства за поло-

жување гарантен износ и сопствено учество; 
4. доказ дека се обезбедени девизни средства. 
Сопствено учество во инвестицијата е задол-

жително и изнесува 5% од пресметковната вред-
ност на објектот. 

IX. — Гаранциите за заеми ги даваат народните 
одбори на општините, односно народните одбори на 
околиите а според проценката на Банката за нив-
ната кредитна способносг. 

При одобрувањето на заемите по одредбите на 
оваа одлука, Одборот за заеми ќе се раководи од 
принципот првенство во доделување на кредити 
да имаат стопански неразвиените општини, доколку 
еднакво со другите барања го задоволуваат крите-
риумот за рентабилитет. 

Индустрија и рудгрстгго 
X. — Од средствата на фондот Одборот за заеми 

ќе дава заеми за продолжување на започнатите ре-
конструкции во постојните индустриски и рударски 
стопански организации во висина на траншите за 
1958 година по веќе одобрените заеми како и за 
нови објекти, реконструкции и рационализации во 
постојните индустриски и рударски стопански орга-
низации. 

XI. — Корисници за заем од средствата на фзн-
дот за целите од претходната точка може да бидат 
стопанските организации и нивните заедници и по-
литичко-територијалните единици. 

XII. — Најниската годишна интересна стопа 
која мора да се понуди при пријавувањето на ба-
рањето по конкурсот е; 
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а) за електростопанството' и градеж-
ната индустрија 2% 

б) за металната, прехранбената, гра-
фичката и хемиската индустрија 3% 

в) за останатите гранки 4% 
Срокот за отплата не може да биде подолг: 
а) за нови објекти 25 години 
б) за реконструкција и рационали-

зација 10 години 
XIII. — При одобрувањето на заеми за инве-

стиции Одборот за заеми ќе се раководи од прин-
ципот првенство во добивање на заеми да имаат 
оние заемобаратели кои со својата инвестициона 
изградба придонесуваат за стабилизирање на сто-
панството со исполнување во најголема мерка на 
следните услови: 

— да се со новото производство обезбедува што 
поповолен ефект во платниот биланс (зголемување 
на извозот, односно намалување на увозот); 

— да се со помалку вложени средства постиг-
нува поголем рентабилитет; 

— да во постојаните капацитети на електрична 
енергија е обезбедена енергија за тоа производство; 

— да е понуден најкраток рок на отплата на 
заемот, повисока интересна стопа и поголемо соп-
ствено учество; 

— да со производството на стока за широка по-
трошувачка ќе отпочне во срок кој не е подолг од 
еднаипол година од денот на склучувањето на до-
говорот за заем, ако заемот се дава за реконструк-
ции и довршување на објектот. 

З е м ј о д е л с т в о 
XIV. — Од средствата на фондот Одборот за 

заеми ќе одобрува заеми за продолжување на за-
почнатите работи во земјоделството во висина на 
траншите за 1958 година по веќе одобрените заеми, 
како и за нови инвестиции во земјоделството и тоа 

— за продолжување на започнатите работи во 
земјоделството во висина на траншите за 1958 гд-
дина по веќе одобрените заеми; 

— за подигање на овошни, лозови и други дол-
гогодишни насади; 

— за набавка на работен и приплоден .добиток; 
— за производни објекти во земјоделските сто-

панства,1 како и реконструкции и проширувања; 
— за агротехнички и зоотехнички мелиорации, 

ситни мелиорации и други инвестиции во селското 
стопанство. 

XV. — Корисници на заем од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 
бидат: 

— земјоделските и останатите стопански орга-
низации; 

— земјоделските установи со самостојно финан-
сирање; 

— водните заедници; 
' — политичко територијалните единици. 

XVI. — Најниската годишна интересна стопа 
која треба да се понуди при пријавувањето на ба-
рањето е 3 с/с. 

Срокот за отплата на заемите не може да биде 
подолг од; 

— за подигање на овошни, лозови и 
други долгогодишни насади — 20 год.; 

— за набавка на работен добиток и 
приплоден добиток —- 5 год.; 

— за изградба на објектите за пре-
работка и доработка на земјодел-
ските производи — 25 год.; 

— за изградба на стопански објекти 
од тврд материјал — 30 год.; 

— за изградба на стопански објекти 
од мешан или слаб материјал — 15 год.; 

— за агротехнички и зоотехнички 
мелиорации — 10 год.; 

— за ситни мелиорации — 30 год.; 
— за опрема на ситни мелиорации — 10 год.; 
Отплатата на заемите од претходниот став ќе 

отпочне: 
— за добитокот: за одраснати категории — по 

една година од подигнувањето на заемот а за под-
младокот — по 2—5 год. од подигнувањето на заемот 
во зависност од категоријата на подмладокот; 

— за земјоделските згради по една година од 
полното искористување на заемот; 

— за мелиорациите по три години од искори-
стувањето на заемот. 

Се овластува Одборот за заеми да ги одредува 
сроковите за отпочнување отплатата на заемите за 
долгогодишни насади според времето на прореду-
вањето. 

XVII. — При одобрувањето на заеми за инве-
стиции Одборот за заеми ќе се раководи од прин-
ципот првенство во добивање на заеми да имаат 

оние заемобаратели кои во најголема мерка ги ис-
полнуваат следните услови: 

—• кои со помалку средства во инвестицијата 
обезбедуваат поголем рентабилитет; 

— кои ќе понудат повисока интересна стопа, 
пократок срок за отплата на заемот и поголемо соп-
ствено учество; 

— кои со инвестицијата придонесуваат за не-
посредното решавање на снабдувањето на градот; 

— кои со инвестицијата придонесуваат за зго-
лемување на производството на шеќерна репка со 
обврска дека таква ќе произведуваат. 

Т р г о в и ј а 

XVIII. — Од рредствата на фондот Одборот за 
заеми ќе одобрува заеми за подигање магацински 
простор за овоштие, зарзават, индустриски и мешо-
вити стоки со потребна опрема. 

XIX. — Корисници на заеми од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 
бидат: 

За магацини за овоштие, зарзават и мешовити 
стоки: 

а) политичко-териториј алните единици и 
б) стопанските организации за промет со овош-

тие, зарзават и мешовити стоки. 
За магацини со индустриски стоки: 
а) политичко- територијалните единици и 
б) стопанските организации за промет со инду-

стриски стоки. 
XX. — Највисоката годишна интересна стопа 

која мора да се понуди при пријавувањето на кон-
курсот е 2%, 



18 февруари 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИРИГ Бр. 5 ^ Стр. ТГ 

Срокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг од 25 години. 

XXI. — Корисникот на заемот е должен во срок 
од една година од склучување на договорот, објек-
тот да го стави во употреба. 

XXII. — При одобрување на заеми за инвести-
ции, Одборот за заеми ќе се раководи од принципот 
првенство во добивањето на заеми да имаат оние 
инвеститори кои во најголема мерка ги исполнуваат 
следните услови: 

— кои ќе понудат повисока интересна стопа, 
пократок срок за отплата на заемот и поголемо 
сопствено учество; 

— ако заемобарателот е од поголем потрошу-
вачки центар во кој е нај неповолен односот помеѓу 
прометот и расноложивиот магацински простор. 

У г о с т и т е л с т в о 

XXIII. — Од средствата на фондот Одборот за 
заеми ќе одобрува заеми за инвестиции во угости-
телството и тоа: 

— за набавка на опрема за потребите на уго-
стителските стопански организации со цел за меха-
низација и рационализација на работењето; 

— за реконструкција и модернизација на по-
стојните угостителски објекти; и 

— за изградба на нови туристички објекти во 
поважните туристички места. 

XXIV. — Корисници на заеми за целите од 
претходната точка можат да бидат угостителските 
стопански организации и политичко-територијал-
атите единици. 

XXV. — Најниската годишна интересна стопа 
која мора да се понуди при пријавувањето на кон-
курсот е 2%. 

Срокот за отплата на заемот не може да биде 
подолг од: 

— за нови објекти — 30 год. 
— за реконструкции и модерниз. — 20 год, и 
— за опрема —10 год. 
XXVI. — Корисникот на заемот е должен во 

срок од една година од искористувањето на заемот, 
објектот да го стави во употреба. 

Г р а д е ж н и ш т в о 

XXVII. — Од средствата на фондот Банката ќе 
дава заеми за набавка на опрема во градежните 
претпријатија. 

XXVIII. — Корисници на заеми од средствата 
на фондот за целите од претходната точка можат 
да бидат градежните стопански организации и по-
литичко-териториј а л ните единици. 

XXIX. — Најниската годишна интересна стопа 
која мора да се понуди при пријавувањето на кон-
курсот е 2% а срокот за отплата на заемот не може 
да -биде подолг од 10 год. 

З а н а е т ч и с т в о 
XXX. — Од средствата на фондот Одборот за 

заеми ќе одобрува заеми првенствено за набавка на 
опрема на услужните занаети со средства во опште-
ствена сопственост. 

XXXI. — Корисници на заем од средствата на 
фондот за целите од претходната точка можат да 

бидат занаетчиските стопански организации и нив-
ните комори, занаетчиските задруги, општествените 
организации и политичко-територијалните единици 

XXXII. — Најниска годишна интересна стопа 
која мора да се понуди при пријавувањето на кон-
курсот е 2% а срокот за отплата на заемот не' може 
да биде подолг од 10 год. 

XXXIII. — Заемите од претходната точка се 
даваат на оние услужни занаетчиски дејности што 
се предвидени со наредбата на стопанските дејност рј 
што се сметаат за занаетчиски дејности а нарочно за: 

— иксталатерска (за парно, водно и воздушно 
греење), 

— електроинсталатерска, 
— инсталатерска за водна канализација, 
—• браварска, 
— лимарска и 
— радиомеханичарска. 
По исклучок од одредбите на точка VIII од оваа 

Одлука заемите за инвестиции во занаетчиството ќе 
се одобруваат по сократена програма. 

XXXIV. — Барањата на заеми пријавени по 
распишаните конкурси во текот на 1957 год., како 
и по дополненијата на конкуренте распишани на 
основа решението за овластување на Југословен-
ската инвестициона банка — Централа за НРМ за 
продолжување конкуренте од 1957 год. и за 1958 год., 
доколку не се одобрени, ќе се разгледуваат и одо-
бруваат врз основа на конкуренте кои ќе бидат 
распишани по одредбите на оваа Одлука. 

XXXV. — За повреди и постапката по повре-
дите на одредбите од оваа Одлука важат казнените 
одредби од постојните сојузни прописи. 

XXXVI. — Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 10 
29 јануари 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

13. 
На основа глава XX точка 2 од Општествениот 

план на Народна Република Македонија за 1958 го-
дина, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА СЕЧА НА ДРВНАТА МАСА 

ВО 1958 ГОДИНА 

I. 
Максималната сеча на дрвната маса во шумите 

со кои управуваат шумските стопанства и национал 
ните паркови на територијата на Народна Републи-
ка Македонија во 1958 година ќе се врши по конти-
генти (етапи) одредени со оваа Одлука, . 
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II. 
Контигентите од претходниот оддел изнесуваат 

600.000 м3 и тоа за: 
1. Шумското стопанство — Скопје — — 22.000 м3 

2. Шумското стопанство — Тетово — — 15.000 „ 
3. Шумското стопанство — Гостивар — 15.000 „ 
4. Шумското стопанство — Дебар — — 10.000 „ 
5. Националниот парк — Маврово — — 20.000 „ 
6. Шумското стопанство — Струга — — 14.000 „ 
7. Шумското стопанство — Охрид — — 18.000 „ 
8. Шумското стопанство — Ресен — — 16.01)1) „ 
9. Шумското стопанство — Кичево — — 57.000 „ 

10. Шумското стопанство — Брод — — 45.000 „ 
11. Шумското стопанство — Битола — — 25.000 „ 
12. Шумското стопанство — Прилеп — — 23.000 „ 
13. Шумското стопанство — Д. Хисар — 18 000 „ 
14. Шумското стопанство — Т. Велес — 16.000 „ 
15. Националниот парк — Пелистер — — 2.000 „ 
16. Шумското стопанство — Кавадарци — 50 ООО „ 
17. Шумското стопанство — Гевгелија — 30.000 „ 
18. Шумското стопанство — Куманово — 15.000 „ 
19. Шумското стопанство — К. Паланка — 21.000 „ 
20. Шумското стопанство — Штип — — 8.000 
21. Шумското стопанство — Св Николе — 2.000 „ 
22. Шумското стопанство — Кочани — 52.000, „ 
23. Шумското стопанство — Берово — — 33.ООО „ 
24. Шумското стопанство — Делчево — 8.000 „ 
25. Шумското стопанство — Струмица — 33.000 „ 
26. Шумското стопанство — Радовиш — 20.000 „ 
27. Факултетското шумско стопанство „Ка-

раорман" — Ново Село — Охридско — 12.000 „ 

III. 
Сената на дрвната маса до висината на конти-

гентите од претходниот оддел да се врши на основа 
предлози за сеча на шумските стопанства односно 
националните паркови одобрени од советот надле-
жен за работите на шумарство на народниот одбор 
на околијата а по претходна согласност од Секре-
таријатот за шумарство на Извршниот совет. 

IV. 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок шумското* стопанство односно нацио-
налниот парк кој ќе го пречекори контингентот од 
оддел II на оваа Одлука. 

Освен шумското стопанство односно национал-
ниот парк ќе се казни за прекршок од претходниот 
став и одговорното лице на шумското стопанство 
односно националниот парк со парична казна до 
10.000 динари. 

V. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", кога престанува да важи Од-
луката за максималната сеча на дрвна маса во 1957 
година 0„ Службен весник на НРМ", бр. 7/57), а ќе 
се применува од 1.1.1958 година. 

ИС бр. 11 
29 јануари 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Васил Горгов, е. р, ЈБуичо Арсов, е. р. 

14. 

На основа член 110 и 111 од Уредбата ча 
данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/56), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД 

ГОДИШНИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА 
ДОХОД ШТО ЌЕ СЕ НАПЛАТУВА ВО 

ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И ЧЕТВРТО 
ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1958 ГОДИНА 

I. 
Даночните обврзници на данокот- на до-

ход од земјоделие, на данокот на доход од 
самостојни занимања и имоти и Ема данокот; 
за употреба на туѓа работна сила за I, И, 
Ш и IV тримесечје на 1958 година, данокот го 
плаќаат по проценти определени со оваа Од-
лука. 

II. 
Даночните обврзници на данокот на доход 

од земјоделие за. I, П, Ш и IV тримесечје за 
1958 година, данокот го плаќаат во следните 
проценти од извршениот разрез на данокот 
на, доход од земјоделие за 1958 година, а до-
дека истиот не биде извршен од извршениот 
разрез за 1957 година, и тоа на подрачјето на; 

I П Ш IV 
трим. трим. трим. трим. 

1. Скопска околија 26 24 25 25 
2. Битолска околија 26 20 25 29 
3. Кумановска околија 25 20 27 28 
4. Охридска околија 20 20 30 30 
5. Тетовска околија 22 22 26 30 
6. Т. Велешка околија 20 26 26 28 
7. Штипска околија 20 20 30 30 

Народните одбори на околиите најдоцна 
до 20-Н-1958 год. можат да пропишат поголе-
ми односни проценти1 по кои ќе се наплатува 
разрезаниот данок од земјоделие на подрач-
јето на одделните општини, под услов да се 
со вака одредените проценти обезбеди маса-
та на данокот на доход од земјоделие која 
би се наплатувана со примената на проценти-
те со оваа Одлука на подрачјето на око лиј ата. 

Ш. 
Даночните обврзници на данокот на доход 

од самостојни занимања и имоти за I, П, III 
и IV тримесечје на 1958 година на име данок 
плаќаат по 25% од годишниот паушално раз-
резан данок на доход за 1958 година, односно 
од разрезаниот данок за 1956 и 1957 година, и 
тоа на подрачјето на сите околии. 

IV. 
Даночните обврзници на данокот за упо-

треба на туѓа работна сила за I, П, Ш и IV 
тримесечје за 1958 година плаќаат данок на 
доход по процентите определени во точка П 
односно точка Ш ОД оваа Одлука, 
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V. 
Народните одбори на општините се дол-

жни најдоцна до 28-П-1958 година на вооби-
чаен начин да ги објават процентите по кои 
даночните обврзници се должни да го пла-
ќаат данокот на доход по тримесечна. 

VI. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен: в сник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр. 19 
8 февруари 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

15. 
На основа член 17 став 3 од Законот за 

јавните службеници, Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНСКИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧ-

КИ РАБОТИ 

1. Во Комисијата за службенички работа 
се именуваат и тоа: 

а) за претседател; 
— Трајче Грујоски, член на Извршниот 

совет на НРМ; 
б) за членови: 
— Боро Чаушев, државен потсекретар на 

Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти; 

— Жамила Коломонос, народен пратеник; 
— Преград Ѓорѓевиќ, началник во Секре-

таријатот за законодавство и организација; 
— Ели Наумовска, началник во Секрета-

ријатот за општа-управа; 
— Саво Цветковиќ, 'директор на Заводот 

за унапредување и проучување на школ-
ството<; 

— Светозар Пеновски, началник во Секре-
таријатот за општи стопански работи; 

— Вера Смилевска и Бранко Тафтабитов-
ски, претставници на Синдикатот; и 

в) повремени членови: 
— Благоја Николов, началник во Секре-

таријатот за земјоделство; 
— Лазо Лазаревски, началник во Советот 

за просвета; 
— Борис Груевски, секретар на Секрета-

ријатот за шумарство; 
— Димитар Шопов, секретар на Советот 

за просвета; 

1 — Тиберије Киријас, секретар на Секре-
таријатот за комунални работи; 

— Бошко Тонев, директор на Народната 
банка; 

— Драги Трајановски, п. претседател на 
Главниот задружен сојуз; 

— Ристо Дуковски, секретар на Републич-
ката трговска комора; 

— Ангел Џеков, директор на Управата 
за ветеринарство; 

— Таџер Исак, доцент на Медицинскиот 
факултет; 

— Боче Ламбевски, службеник во ЦК 
СКМ; 

— Петко Чадиевски, началник во Секре-
таријатот за стек ов промет. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 8 
29 јануари 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

16. 

На основа член 262 од Законот за јавните 
службеници, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА 

ОДРЕДУВАЊЕ ЗВАЊЕ ПЕДАГОШКИ 
СОВЕТНИК 

1. Во Комисијата за одредување звање пе-
дагошки советник се именуваат и тоа: 

а) за претседател: 
— Деса Милевска, доцент на Филозофски 

факултет; 
б) за членови: 
— Методија Соколовски, директор на Ин-

ститутот за национална историја; 
— Цветковиќ Саво, директор на Заводот 

за унапредување и проучување на школс-
твото; 

— Сарџо Исовски, раководител на Осмо-
годишното основно училиште „Владимир 
Илич Ленин"; 

— Брана Вељковић професор на Универ-
зитетот — Скопје. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 9 
29 јануари 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
С екретар, Претседател, 

Васил Ѓоргов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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17. 

На основа член 40 од Законот за електро-
стопанските организации, Извршниот совет 
донесува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ВО УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКАТА 

ЗАЕДНИЦА 

1. За претставници на Извршниов совет; 
во Управниот одбор на Електростопанската 
заедница — Скопје, се именуваат: 

а) Русковски Ѓорѓи, пом. секретар на Се-
кретаријатот за индустрија на Извршниот 
совет; и 

б) инж. Александар Величевски, виши 
референт во Заводот за стопанско планира-
ње на НРМ.^ 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 12 
29 јануари 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

18. 

На основа член 40 став 2 од Законот за 
електростопанските организации, Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 

НА ОКОЛИИ И ЕЛЕКТРИЧНИ 
ДИСТРИБУТИВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ 

ИМААТ СВОЈ ПРЕТСТАВНИК ВО 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

ЕЛЕКТРОСТОПАНСКАТА ЗАЕДНИЦА 

1. Во Управниот одбор на Електростопан-
ската заедница — Скопје, ќе имаат по еден 
свој претставник следните народни одбори на 
околии и електричните дистрибутивни прет-
пријатија и тоа: 

а) народните одбори на околиите: Скопска, 
Битолска, Штипска, Охридска, Титоввелеш-
ка, Тетовска и Кумановска; и 

б) електричните дистрибутивни претпри-
јатија: 

— Скопје, 
— Битола и 
— Титов Велес. 
2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 13 
29 јануари 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

19. 
На основа член 65 став 1 од Законот за измени 

и дополненија на Законот за воените инвалиди од 
војните Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/57), Со-
ветот за социјална заштита на Народна Република 
Македонија на својата седница од 13 септември 1957 
година донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЛЕКАРСКАТА 
КОМИСИЈА КОЈА ДАВА НАОД И МИСЛЕЊЕ 
НА ОРГАНОТ ШТО РЕШАВА ЗА ИНВАЛИД-

СКИТЕ ПРАВА ВО ВТОР СТЕПЕН 

1. За членови на лекарската комисија која дава 
наод и мислеше на органот што решава за инвалид-
ските права во втор степен се именуваат: 

— Проф. Д-р Божидар Никетић — специјалист 
по нервни и душевни болести; 

— Доц. Д-р Панче Караѓозов — специјалист по 
хирургија; 

— Ас Д-р Димитар Хрисохо — специјалист по 
внатрешни болести; 

— Ас Д-р Кирил Минчев — специјалист — ф и -
зиолог; 

— Панде Талевски — претставник на Сојузот 
на воените инвалиди' од војните. 

2. Седиштето на лекарската комисија е во 
Скопје. 

3. Лекарската комисија дава свое мислеше за 
процентот на воениот инвалидитет и за неспособ-
носта за стопанисување согласно со прописите што 
ги донесува Сојузниот извршен совет на основа 
член 3 став 3 и1 член 9 став 3 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за воените инвалиди од 
војните. 

4. Ова решение ќе се објави во „Службен вес-
ник на НРМ", а влегува во сила веднаш. 

Број 1916 
14 октомври 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за социјална заштита 
на НРМ, 

Вера Ацева, е. р. 

20. 

На основа член 64 став 2 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за воените инвалиди од 
војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/57), Со-
ветот за социјална заштита на НРМ, на свој атп 
седница од 6 ноември 1957 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СЕДИШТАТА НА ЛЕКАР-
СКИТЕ КОМИСИИ КОИ ДАВАТ НАОД И МИС-
ЛЕЊЕ НА ОРГАНИТЕ КОИ РЕШАВААТ ЗА ИН-
ВАЛИДСКИТЕ ПРАВА ВО ПРВ СТЕПЕН, ПОД-
РАЧЈАТА НА КОИ ЈА ВРШАТ СВОЈАТА ДЕЈ-

НОСТ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

1. Се определуваат седиштата на лекарските 
комисии кои дават наод и мислење на органите што 
решават за инвалидските права во прв степен во 
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седиштата на народните одбори на околиите: Скоп-
ска, Битолска и Штипска. 

2. Лекарските комисии од точка 1 ги опфаќаат 
подрачјата и тоа: 

а) Лекарската комисија со седиште во Скопје 
ги опфаќа подрачјата на околиите: Скопска, Ти-
товвелешка, Тетовска и Кумановска. 

За членови на лекарската комисија под точка 
а) се именуваат: 

— Ас Д-р Јовче Панов — специјалист по хи-
рургија; 

— Ас Д-р Панче Давчев — специјалист по вна-
трешни болести; 

— Иван Тасевски — претставник на Сојузот на 
воените инвалиди од војните. 

б) Лекарската комисија со седиште во Битола 
ги опфаќа подрачјата на околиите: Битолска и Ох-
ридска. 

За членови на лекарската комисија под точка 
б) се именуваат: 

— Д-р Димитар Лиаку — специјалист по хи-
рургија; 

— Д-р Јован Калаузи — специјалист по вна-
трешни болести; 

— Христо Литовски — претставник на Сојузот 
на воените инвалиди од војните. 

в) Лекарската комисија со седиште во Штип го 
спфаќа подрачјето на Штипска околија. 

За членови на лекарската комисија под точка 
в) се именуваат: 

— Д-р Митруш Анастасов — специјалист по 
хирургија; 

— Д-р Димитар Георгиевски — специјалист по 
внатрешни болести; 

— Ристо Арсов — претставник на Сојузот на 
воените инвалиди од војните. 

3. Лекарските комисии дават свое мислење за 
процентот на воениот инвалидитет и за неспособно-
ста за стопанисување, согласно со прописите што 
ги донесува Сојузниот извршен совет на основа 
чл. 3 ст. 3 и чл. 9 ст. 3 од Законот за измени! и до-
полненија на Законот за воените инвалиди од вој-
ните. 

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија", а влегува 
во сила веднаш. 

Број 1915 
14 ноември 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Совет за социјална заштита 
на НРМ, 

Реис Шакири, е. р. 

21. 

На основа член 22 од Законот за надзор 
над стручната работа на здравствените уста-
нови „Службен весник на НРМ", бр. 33/57 
година), Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРУЧНИ ЛИЦА ЗА 

СТРУЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ 

За стручни лица за вршење- на стручен 
преглед на здравствените установи се одре-
дуваат и тоа: 

I. Стручни лица за општа пракса и орга-
низација на здравствената служба: 

1) Др Лези Прилепчански, Централен за-
вод за заштита на народното здравје; 

2) Др Перчинковски Раде, Интерна кли-
ника — Скопје. 

II. Стручни лица за интерна медицина: 
1) Доц. Др Димитар Арсов, Интерна кли-

ника — Скопје; 
2) Доц. Др Исак Таџер, Интерна клиника 

— Скопје; 
3) Доц. Др Пенчо Давчев, Интерна клини-

ка — Скопје; 
4) Аснс. До Раде Перчинковски, Интерна 

клиника — Скопје; / 
5) Аснс. Др. Јонче Неделковски, Интерна 

клиника — Скопје. 
III. Стручни лица за педијатрија: 
1) Аснс. Др. Христо Дума, Клиника за 

детски болести — Скопје; 
2) Аснс. Др Аврам Седикарио, Клиника 

за детски болести — Скопје; 
3) Др Теодосиевски Душко, Клиника за 

'детски болести — Скопје; 
4) Др Мирјан Попадиќ, I дом за народно 

здравје — Скопје; 
5) Др Љуба Волчева, I дом за народно 

здравје — Скопје. 
IV. Стручни лица за физиологија: 
1) Проф. Др Глигур Муратовски, Инсти-

тут за ТБЦ — Скопје; 
2) Др Христо Нановиќ, Институт за ТБЦ 

— Скопје; 
3) Др Ѓорги Балабанов, Институт за ТБЦ 

— Скопје. 
V. Стручни лица за инфективни болести: 
1) Др Никола Здравев, Централен завод 

за заштита на народното здравје. 
VI. Стручни лица за ^урологија и психи-

јатрија: 
1) Проф. Др Божидар Никетић, Неуроп-

сихијатриска клиника; 
2) Др Стефан Стефановски, Неуропсихи-

јатриска клиника — Скопје. 
VП. Стручни лица за кожни и венерични 

болести: 
1) Доц. Др Доне Миовски, Клиника за кож-

ни и венерични болести — Скопје. 
УШ. Стручни лица за хирургија и орто-

педија: 
1) Проф. Др Драгоевиќ Богослав, Хирур-

шка клиника — Скопје; 
2) Аснс. Др Јован Панов, Хируршка кли-

ника — Скопје; 
3) Аснс. Др Страхил Нацев, Хируршка 

клиника — Скопје. 
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IX. Стручни лица за гинекологија и аку-
шерство: 

1) Доц. Др Андон Чакмаков, Гинеколош-
ко-акушерска клиника — Скопје; 

2) Доц. Др Љубен Шукаров, Гинеколошка-
акушерска клиника — Скопје; 

3) Доц. Др Лазаров Александар, Гинеко-
лонгко-акушерска клиника — Скопје; 

4) Доц. Др Методија Станковски, Гин еко-
логов о-аку шер ска клиника — Скопје. 

X. Стручни лица за очни болести: 
1) Доц. Др Димитар Миовски, Клиника за 

очни болести — Скопје; 
2) Аснс. Др Кецкаровеки Аврам, Клиника 

за очни болести — Скопје. 
XI. Стручни лица за уво, нос и грло: 
1) Доц. (Др Александар Андреев, Клиника 

за уво, нос и грло — Скопје. 
ХН. Стручни лица за рентгенол опија: 
1) Аснс. Др Д. Тевчев, Рентгенолошки ин-

ститут — Скопје; 
2) Аснс. Др Салвадор Леви, Рентгенолош-

ки институт — Скопје. 
ХШ. Стручни лица за трансфузија на крв: 
1) Др Вујасин Берислав, Завод за тран-

сфузија на крв на НРМ. 
XIV. Стручни лица за бактериолошка и 

серологија: 
1) Проф. Др Богдан Каракашевиќ, Цен-

трален завод за заштита на наредното здра-
вје; 

2) Др Попадик Вукашин, Централен завод 
за заштита на народното здравје; 

XV. Стручни лица по паразитологија: 
1) Др Панче Станчев, републички санита-

рен инспектор. 
XVI. Стручни лица по епидемиологија: 
1) Др Панче Станчев, Републички сани-

тарен инспекторат. 
XVII. Стручни лица за комунална хиги-

ена: 
1) Аснс. Др Никола Георгиев, Централен 

завод за заштита на народното здравје; 
2) Др Ѓорѓи Панов, Централен завод за 

заштита на народното здравје; 
ХУШ. Стручни лица за трудова хигиена: 
1) Аснс. Дт Никола Георгиев, Централен 

завод за заштита на народното здравје на 
НРМ; 

2) Др Ѓорги Теодосиевски, Централен за-
вод за заштита на народното здравје. 

XIX. Стручни липа по хигиена на исхра-
ната: 

1) Аснс. Др Никола Георгиев, Централен 
завод за заштита на народното здравје; 

XX. Стручни лица за забарска служба: 
1) Доц. Др Димитар Смилев, Стоматолош-

ки клиника —• Скопје; 
2) Др Тафчиевски Иван, Стоматолошка 

клиника — Скопје; 
3) Др Димитар Железаров, примариус за-

бар специ јалиста. 
XXI. Професорите и доцентите на Меди-

цинско^ Стоматолошкиот факултет може да 

бидат повикувани само за преглед на струч-
ната работа на здравствените установи во 
седиштето на околната, како и за преглед 
на стручната работа на здравствените уста-
нови под надзор на Советот за народно здра-
вје на НРМ. 

XXII. Покрај стручните надзорници наве-
дени во претходните точки, органите за над-
зор можат да одредуваат во комисијата за 
преглед на стручната работа и стручњаци од 
редовите на средно медицинскиот кадар од 
своето подрачје, под услови овие лица да 
имаат најмалку 10 годишна работа во здрав-
ствена служба и по претходно мнение на 
стручниот колегиум на здравствената устано-
ва во која лицето работи. 

Стручњаците од претходниот став можат 
да вршат стручен преглед само од својот де-
локруг, а спрема упатствата на стручното ли-
це односна претседателот на комисијата. 

ХХШ. Ова Решение влегува во сила со де-
(Н0јТ на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бр. 01-351/1-58 
5 февруари 1958 година 

Скопје 

Претседател 
на Советот за народно здравје 

еа НРМ, 
Вера Ацева, е. р. 

22. 
На основа член 26 од Законот за шумите („Служ 

•бен вееник на НРМ", бр. 11/57), Секретаријатот за 
шумарство на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ПАСЕЊЕ ВО ШУМИ 

Член 1 
Пасење на добиток во шумите ќе се врши спре-

ма одредбите на овој Правилник. 

Член 2 
Под пасење во шумите во смисла на одредбите 

од овој Правилник се подразбира користење нд 
тревната растително^ во шумите, по пат на пу -
штање добитокот да пасе. 

Член 3 
Пасење на добитокот во шумите е забрането. 
По исклучок од претходниот став, во поедини 

шуми и делови од шуми, може да се одобри пасење 
на добиток, доколку со тоа не се нанесува штета 
на подигањето и одгледувањето на шумата, а со 
цел да се прехрани оној дел на сточниот фонд, кој 
не може да опстане со исхраната од крмната база 
добиена од земјоделството и со пасењето во паси-
штата и утршште, било тоа да е проузроковано од 
немање во доволна мера на тревни површини, или 
до недостиг на сточната храна е дошло поради еле-
ментарни непогоди (»суша, поплава и др.). 

Одредбите од претходниот став се однесуваат 
и на националните паркови, освен на зоните од на-
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ци она дните паркови во кои пасење на добиток не 
може ни по исклучок да се одобри. 

Член 4 
Пасење на добитокот ни по исклучок не може 

да се одобри во шуми: 
а) прогласени за заштитни; 
б) предвидени за вештачко или природно под-

младување или мелиорација со едногодишни пла-
нови или уредувачки елаборати; 

в) во вештачки или природни култури, односно 
во млади шуми чии пораст е таков да би добитокот 
во ним чинел штета со газење и одгризување на 
вршните палки и изданки; 

г) пострадани од пожари; 
д) заштитни шуми и појаси околу населени ме-

ста и одделни стопански објекти (лекувалишта, 
бањи, излетишта, други туристички објекти и ел.); 

ѓ) подигнати на земјишта подложни на лизга-
ње, см ив ање и одронување; 

е) издвоени, за научни истражувања, за потрзби 
на наставата и за семенски состоини; 

ж) прогласени за резервати, парк-шуми или 
шуми од историско значење; 

з) во кои се врши смоларење; 
и) на земјишта во потесни порој ни подрачја. 

Член 5 
•[Гасењето во шуми се врши од 1. IV. до 31. X. 
Траење на гасењето може да се скуси, било да 

отпочне подоцна, било да заврши порано, ако на-
стапат околности кои тоа го налагаат (задоцнување 
на вегетацијата, уништување на тревната растител-
н о ^ поради суша или пожар, рана зима и слично) 
или ако* тоа го налага потребата за заштита на шу-
мата. 

Член 6 
Во шуми и делови од нив, во кој по чл. 3 став 2 

од овој Правилник гасењето е одобрено, на пасење 
може да се пушти само оној број на добиток кој 
одговара на количеството на сточната храна, која 
добитокот може да ја користи на таа површина. 

Бројот на добитокот кој може да се пушти на 
пасење во една сезона не може да биде поголем 
од 2 овци на еден хектар. 

Сразмерот на крупниот спрема ситниот добиток 
е 1 : 5 грла. 

Член 7 
Решение за тоа во кои шуми или нивни делови, 

кој број, која врста на добиток и за кое време може 
да се пушти на пасење, донесува органот на упра-
вувањето со шумата во согласност со органот на 
управата надлежен за работи на шумарството на 
народниот одбор на општината. 

Органот што управува со шумата мора на 
30 дена пред почетокот на срокот за пасење во 
шумата да го објави решението од претходниот став 
и со органот од претходниот став на народниот од-
бор на општината да изврши распределеше каде 
ќе пасе добитокот на населението. 

Член 8 
Добитокот може да се пушти на пасење само 

под надзор на чувар, кој мора да биде способно 
лице за чување на добитокот и постаро од 14 години 

Член 9 
Доколку добитокот што се пушта на пасење 

мора во шумата и да преноќува, тогаш добитокот 
мора од зајдувањето до изгребувањето на сонцето 
да се држи во одреден простор, а на места што ќе 
ги одреди органот на управувањето со шумата. 

Член 10 
Органот од претходниот член должзн е да од-

реди и видно да обележи' и патишта по кои доби-
токот ќе преминува односно ќе се пушти? на пасење 
во шумите односно деловите од шуми одредени за 
пасење. 

Член 11 
Одобрение за пасење во шумите или нивни де-

лови издава органот на управувањето со шумата. 
Одобрението ги содржи следните елементи: 
1. име на корисникот; 
2. назив на шумата во која ќе се врши гасе-

њето; 
3. површина и граница на шумата одредена за 

пасење; 
4. број и вид на добитокот што ќе се пушта на 

пасење; 
5. начин и време во кое ќе се врши гасењето; 
6. износ на средствата што треба да се исплатат 

за гасењето. 
Член 12 

Одредбите од овој Правилник: се однесуваат и 
на приватните шуми. 

Решение за пасење во приватните Шуми доне-
сува органот на управата надлежен за работа на 
шумарството на народниот одбор на општината. 

Член 13 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

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

Бр. 1429 
5 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство 
на Извршниот совет, 

Инж. Борис Грујоски, е. р. 

23. 
На основа член 26 од Законот за шумите („Служ 

бен весник на НРМ", бр. 11/57), Секретаријатот за 
шумарство на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК ЗА ЖИВЕЊЕ 

Член 1 
Жирење во шумите ќе се врши спрема одред-

бите на овој Правилник. 
Член 2 

Под жирење во смисла на одредбите на овој 
Правилник, се подразбира напасување на добиток 
со жир во одредено време, во дабови односно бу-
кови шуми. 

Член 3 
Жирење може да се одобрува во шуми и делови 

од шуми, во кои гасењето на жир нема да биде од 



Вр. 5 — Стр. 74 
Г. Г " Ѕ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НР№ 1В февруари 1§5& 

штета за подмладокот и одгледувањето на шумите 
и тоа под следниве услови: 

а) добитокот да биде пуштен под надзор на по-
себен чувар, кој мора да биде способно лице за чу-
вање на добитокот и постаро од 14 години; 

б) да се пушта определен број добиток, во за-
висност од површината,, родот на семето и рацио-
налното користење; 

в) пуштањето на жирење да се врши во пери-
одот означен во член 5 став 1 од овој Правилник. 

Член 4 
Жирење не може да се одобри во шуми или де-

лови од шуми: 
а) прогласени за заштитни; 
б) предвидени за вештачко или природно под-

младување или мелиорација со едногодишни пла-
нови или уредувачки елаборати; 

в) во вештачки или природни култури, односно 
во млади шуми чии пораст е таков да би добитокот 
во нив чинел штета со газење и одгризување на 
Бришите папки и изданци; 

г) по страда ни од пожари; 
д) заштитни шуми и појаси околу населени ме-

ста и одделни стопански објекти Слекувалишта, 
бањи, излетишта, други туристички објекти и ел.); 

ѓ) подигнати на земјишта подложни на лизга-
ње, смивање и одронување; 

е) издвоени за научни истражувања, за погреби 
на наставата и за семенски состоини; 

ж) прогласени за резервати, национални пар-
кови, парк — шуми или шуми од историско зна-
чење; 

з) во кои се врши смоларење; 
и) на земјишта во потесни порој ни подрачја. 

Член 5 
Жирењето во шумите во кои е тоа дозволено, 

може да се врши во времето од 1 октомври до 31 де-
кември. 

Траењето на жирењего може да се скуси, било 
да отпочне подоцна, било да заврши порано, ако 
настапиле околности кои што тоа го налагаат за-
ради заштитување* на шумата. 

Член 5 
Во шуми и нивни делови, во кои е дозволено 

жирење, на жирење може да се пушти само оној 
број на добиток кој одговара на родот на жирот 
што може да се користи. 

Бројот на добитокот пуштен на жирење не смее 
да биде поголем од едно прасе на два хектари. 

Член 7 
Доколку добитокот што се пушта на жирење 

мора во шумата да преноќува, тогаш добитокот 
мора од зајдувањето до изгревањето на сонцето да 
се држи во одреден простор, а на места што ќе ги 
одреди органот на управувањето со шумата. 

Член 8 
Органот од претходниот член должен е да од-

реди и видно да одбележи и патиштата по кои до-
битокот ќе преминува односно ќе се пушта на жи-
рење во шумата односно деловите од шуми одре-
дени' за жарење. 

Член 9 
Одобрение за жирење издава органот на упра-

вување со' шумата во согласност со органот на упра-
вувањето надлежен за работа по шумарството на 
народниот одбор на општината. 

Одобрението од претходниот став ги содржи 
следните елементи: 

1. име на корисникот; 
2. назив на шумата во која ќе се врши жире-

њето; 
3. површина и граници на шумата определена 

за жирење; 
4. број на грла што ќе се пуштат за жирење; 
5. времето во кое ќе се врши жирењето; 
6. износот на средствата што треба да се на.-

платат за ширењето. 

Член 10 
Одредбите од овој Правилник се однесуваат и 

на приватните шуми освен на одредбата од член 9. 

Член 11 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македони ј а ". 

Број 1429 
5 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство 
на Извршниот совет, 

Инж. Борис Грујоски, е. р. 

24. 
На основа член 26 од Законот за шумите (ј„Служ 

бен весник на НРМ", бр. 11/57), Секретаријатот за 
шумарство на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СОБИРАЊЕ НА ЛИСНА ПОСТИЛКА 

И МОФ 

Член 1 
Собирање лисна постилка и моф ќе се врши 

спрема одредбите на овој Правилник. 

Член 2 
Под лиска постилка во смисла, на одредбите на 

овој Правилник се подразбира паднати лисја од 
шумските дрвја по завршувањето на вегетацијата, 
што го чинат органскиот слој на земјишната по-
кривка, а се употребува како материјал за простир-
ка на добитокот. 

Член 3 
Под моф во смисла на одредбите на овој Пра-

вилник се подразбира моф што го покрива земји-
штето во шумата и се употребува за простирка на 
добитокот или пакување. 

Член 4 
Собирање на лиснати постилка и мофот се одо-

брува само во случај кога на друг начин не може 
да се обезбеди простирка за добиток и. тоа само во 
оние шуми и нивни делови каде лисната постилка 
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и мофот толку се насобрани, дека собирањето нема 
да делува на намалувањето на производната спо-
собност на земјиштето, нити се нанесува штета на 
земјиштето. 

Член 5 
Собирање на лисната постилка и мофот не 

може да се одобри во шуми и делови од шуми: 
а) прогласени за заштитни; 
б) предвидени за вештачко или природно под-

младување или мелиорација со едногодишни пла-
нови или уредувачки елаборати; 

в) во вештачки или природни култури односно 
млади шуми; 

г) пострадани од пожар; 
д) во заштитни шуми и појаси околу населени 

места и одделни стопански објекти (лекува лишта, 
бањи, излетишта, други туристички објекти и ел.): 

ѓ) подигнати на земјишта подложни на лизга-
ње, смивање и одронување; 

е) со посебна намена; 
ж) издвоени за семенски состоиш*; 
з) во кои се врши смоларење. 

Член 6 
Собирање на лисната постилка и мофот може 

да се врши само со дрвено грибло или со раце. 
Во зависност од станишните и состоинскиге при 

лики собирањето на постилка и моф на една иста 
површина може да се врши во растојание најмалку 
од три години. 

Собирањето на лисната постилка и мофот се 
врши под стручни упатства на органот на управу-
вањето со шумата и тоа во време кога паѓаат лис-
јата (есен). 

Член 7 
Во кои шуми и делови од шуми, под кои услови 

и која количина на ладената постилка и мофот може 
да се собере, одредува органот на управувањето со 
шзтаата во согласност со органот на управата над-
лежен за работите на шумарството на народниот 
одбор на општината. 

Член 8 
Одобрение за собирање на лисната постилка и 

мофот издава органот на управувањето со шумата. 
Одобрението од претходниот став ги содржи 

следниве елементи: 
а) име на корисникот; 
б) назив на шумата во која ќе се врши соби-

рањето; 
в) површина и граници на шумата одредена за 

собирање; 
г) начин и средства со кои ќе се врши соби-

рањето; 
д) количина; 
ѓ) срок во кој што ќе се изврши собирањето; 
е) износ на средствата што треба да се наплатат 

за собирањето на лисната постилка и мофот. 

Член 9 
Одредбите од овој Правилник се однесуваат и 

на приватните шуми освен на одредбата од член 8. 
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Член 10 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

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

Број 1429 
5 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство 
на Извршниот совет, 

Инж. Борис Грујоски, е. р. 

25. 
На основа член 26 од Законот за шумите („Служ 

бен весник на НРМ", бр. 11/57), Секретаријатот за 
шумарство на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ВАДЕЊЕ КАМЕН, ПЕСОК, ГЛИНА И ДРУГИ 

СОСТОИНИ НА ШУМСКО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Вадење камен, песок, глина и други состоиш! 

на шумско земјиште ќе се врши спрема одредбите 
на овој Правилник. 

Член 2 
Под вадење камен, песок, глина ш други со-

сгоини на шумско земјиште во смисла на одредбите 
од овој Правилник се подразбира користење на ка-
менот, песокот, глината и другите состоини на шум-
ско земјиште од погодни места во шумата и шум-
ското земјиште. 

Член 3 
Камен, песок, глина и други состоиш! на шум-

ското земјиште може да се вади само на места каде 
со вадењето не се проузрокува смивање, лизгање и 
одронување на земјиштето и не # се причинува 
штета на шумата и шумското земјиште. 

Член 4 
Вадење камен, песок, глина и други состоини 

на земјиштето може да се врши по правило на ме-
ста кои не се обраснати со дрвја и не се погодни за 
одгледување на шума, или на кои вадењето нема 
да го отежнува пошумувањето. 

Член 5 
На обраснати површини вадење камен, песок, 

глина и други состоиш* може да се одобри: 
1. меѓу стебла, доколку со тоа тие не се оште-

туваат и 
2. на површини на кои мора да се изврши сеча 

на шумата, доколку шумата по ова користење нема 
да се обнови. 

Во сите останати случаеви, на местото каде што 
•се сака вадење на камен, песок, глина и други со-
стоини мора претходно да се добие одобрение за 
копачење на шума. 

Член 6 
Бусен може да се копа само на равни и зарав-

нати делови на шума каде е земјиштето длабоко и 
тоа по правило на места кои не се обраснат« со 
дрвја, а по исклучок и на обрастати површини. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИРИГ 
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Член 7 
Вадење камен, песок, глина и други составни 

во шуми и шумски земјишта може да се врши на 
места и начин што ги одредува органот на управу-
вањето со шумата. 

Член 8 
Камен, песок, глина и други состоики на шум-

ското земјиште за потребите на јавните патишта, 
за заштита на стрмните земјишта и уредување на 
пороите може да се вади само на места и на начлн 
предвиден во овој Правилник. 

Член 9 
Одобрение за вадење камен, песок, глина и дру-

ги состоини во шуми и шумски земјишта издава 
органот на управувањето со шумата. 

Одобрението од претходниот став ги содржи 
следните елементи: 

1. име на корисникот, 
2. назив на местото, 
3. вид на производот, 
4. површина и начин на вадење, 
5. срок за користењето, 
6. количина на производот, 
7. мерки коишто мораат да се преземат поради 

заштита на останатите делови на земјиштето на 
шумата и објектите во близина на местото на ваде-
њето, 

8. износ на средствата што треба да се наплатат 
за користење на производите. 

Член 10 
Одредбите од овој Правилник се однесуваат и 

на приватните шуми освен одредбата од член 9. 

Член 11 
Овој Правилник влегува во сила од денот ни 

објавувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 1429 
5 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство 
на Извршниот совет, 

Инж. Борис Грујоски, е. р. 

26. 
На основа чл. 26 од Законот за шумите 0„Служ-

бен весник на НРМ", бр. 11/57), Секретаријатот за 
шумарство на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА СОБИРАЊЕ НА ЛЕКОВИТИ БИЛКИ И ДРУГИ 

СПОРЕДНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Собирање на лековити билки и други споредил 

шумски производи ќе се врши спрема одредбите на 
овој Правилник. 

Член 2 
Под лековити билки и други споредни шумски 

производи во смисла на одредбите од овој Правил-
ник се подразбираат и тоа: 

1. плодови, семе, шишарки, лист и цветови нд 
сите врсти шумски дрвја и грмушки; 

2. потенки гранки од бреза за правење метли; 
3. кора и лико: 
4. грева (билки) која со> косење во шуми и шум 

ски култури се употребува за исхрана на добитокот. 
5. цели растенија или нивни делови и произ-

води како што се: корен, стебла, цвет, лист, плод и 
семе кои се користат како лековити билки или за 
индустриски и слични цели; 

6. габи, моф и лишаи; 
7. хуму сна земја во шуми и шумски култури; 
8. имела. 

Член 3 
Собирањето на лековити билки и други според-

ни шумски производи може да се одобри под след-
ните услови: 

1. со собирањето на плодови, семе, шишарки и 
цветови на сите врсти шумски дрвја и грмушки, да 
не се врши сеча нити било какво и да е оштету-
вање на стеблата и грмушките, нити пак кршење и 
поткастрување на гранките; 

2. сечењето на потенки гранки од бреза за пра-
вење на метли, да се врши на посечени и соборенл 
стебла при извршување на сечи или работи на нега 
и мелиорација на шумите; 

3. лупењето на кора и лико да се врши само 
на посечени и соборени стебла; 

<±, со косењето на трева во шуми и шумски 
култури да не се оштетуваат постојните стебла и 
подмладокот; 

5. со вадењето на цели стебалца или корење 
на билки, како и собирањето на цветови, лисја, пло-
дови, семиња и друго да не се намалува бројноста 
на секоја одделна врста, како и меѓусебниот броен 
однос на одделните врсти; 

6. откинувањето' на габи од стебла га да се 
врши само со рака или тап предмет, а берењето од 
земјата да се врши со рака или нож; 

7. собирањето на моф и лишаи од стеблата да 
се врши само со рака; 

8. копањето на ху му сна земја во шуми и шум-
ски култури да се врши' најповеќе до половината 
длабочина од хумусниот слој и на оддалеченост од 
секое стебло најмалку два метра, /а под надзор на 
органот на управувањето со) шумите; 

9. отсечување^ на имелата да се врши до са-
мата гранка на матичното стебло со остра секира 
или со пила. 

Член 4 
Одобрение за собирање на лековити билки и 

други споредни шумски производи издава органот 
на управувањето со шумата. 

Одобрението оД претходниот став ги содржи 
следните елементи: 

1. име на корисникот; 
2. назив на шумата во која ќе се врши соби-

рањето; 
3. површина и граници на шумата одредена 

за собирање; 
4. начин и средства со кои ќе се врши соби-

рањето; 
5. вод и количина на производите што ќе се 

собираат; 
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6. времето на собирањето; 
7. износот на средствата што треба да се на-

платат за собирањето на лековити билки и други 
споредни шумски производи. 

Член 5 
Органот на управувањето со шумата може за 

одредено време да забрани! собирање на лековити 
билки и други споредни шумски производи или на 
некој од ним во шуми или дел од шуми, доколку 
со собирањето се загрозува трајноста на нејзиното 
производство или со собирањето се нанесува штета 
на шумата поради исклучителни прилики, а на-
рочно: 

1. за Време на големи суши; 
2. за време на изведување на работи за одгле-

дување, обновување, нега, експлоатација на шумите 
и берење на шумско семе; 

3. во одгоилишта на дивеч; 
4. во шумски расадници; 
5. во млади шуми и шумски култури; 
6. во преборни шуми и шуми ставени под за-

брана поради природно обновување; 
7. на земјишта подложни на лизгање, смивање 

и одронување; 
8. на опожарени површини; 
9. во шуми или делови од шуми одредени за 

зголемување производството на тие производи; 
10. во заштитни шуми и шуми со посебна на-

мена, доколку со посебни прописи не е инаку регу-
лисано. 

Член б 
Одредбите од овој Правилник се однесуваат и 

на приватните шуми освен на одредбата од член 5. 

Член 7 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

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

Број 1429 
5 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство 
на Извршниот совет, 

Инж. Борис Грујоски, е. р. 

27. 
На основа член 40 став 2 од Законот за шумите, 

Секретаријатот за шумарство на Извршниот совет 
донесува 

УПАТСТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 

СТЕБЛА ЗА СЕЧА 

Точка 1 
Обележување на стоените стебла за сеча вршат 

стручњаци по шумарство на начин пропишан со 
ова Упатство. 

Како стоеќи стебла во смисла на одредбите од 
ова Упатство се сметаат и извалениге и искрше-
ните стебла. 

Како стручњаци по шумарство се сметаат лица 
со висока или средна стручна шумарска спрема. 

Точка 2 
Кон сечење на стоеќи стебла во шумите може 

да се пристапи откако истите ќе бидат обележени 
за сеча. 

Обележувањето на стеблата за сеча може да се 
врши само на основа и во рамките на годишните 
планови за сеча. 

Точка 3 
Одредувањето, кои стоеќи стебла ќе бидат обе-

лежени за сеча и процената на нивната дрвна маса 
се врши по поставкитз од шумско-уредувачкиот 
елаборат или дрвосечниот предлог. 

Изваленмгге и искршените стебла се обележу-
ваат како стоеќи стебла. 

Точка 4 
Обележувањето на стеблата за сеча може да 

биде: 
1. стеблимично, кога за сеча се обележуваат 

поединечни стебла и 
2. површинско, кога за сеча се обележува одре-

дена површина на која се врши чиста сеча. 

Точка 5 
Обележувањето на стеблата за сеча се врши со: 
1. втиснување на жигот на шумското чеканче 

на газерот на стеблото односно на една од подебе -
лиге жили и на деблото на градна височина и 

2. втиснување на редниот број покрај белегот 
на шумското чеканче втиснат во смисла на прет-
ходната точка. 

По исклучок од претходниот став, на тенките 
стебла кај кои покрај белегот на шумското чеканче 
не може да се стави редниот број, ќе се стави само 
белегот на шумското чеканче, а на оние на кои не 
може да се стави ни белег на деблото односно пе-
нушката (1кај чистење, прореди и слично), стеблата 
за сеча ќе се обележат со засек, боење со мрсна 
боја или со некој друг видлив знак. 

Втиснувањето на редните броеви и белезите од 
шумското чеканче се врши со боја и тоа: 

1. со црна боја во шумите од општествена соп-
ственост, 

2. со црвена боја во шумите од приватна соп-
ственост. 

Точка 6 
Белегот на шумското- чеканче и редниот број се 

втиснуваат на засеците засечени во> здраво дрво. 
Овие засеци мора да бидат гладки и; достаточно ши -
роки за да може на нив да се втисне белегот на 
шумското чеканче сам односно белегот на шумското 
чеканче и редниот број заедно. 

Засеците на деблата се прават на градна висо-
чина и на страната која се наоѓа во правецот на 
движењето на обележувањето на стеблата, ако обе-
лежувањето се изведува на рамен терен. На стрм-
ните терени засеците се прават од горната страна 
на стеблата (во правецот на брегот). 

Засеците на пенушките односно на една од по-
дебелите жили се наоѓаат на спротивната страна 
од засеците на деблата и се заслепуваат што побли-
ску до земјата. 

Точка 7 
Обележување на површините за чиста сеча се 

врши со: 
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1. утврдуваше на површината за сеча, 
2. обележување граничната линија на утврде-

ната површина со видливи знаци на рабните стебла 
со засечување, заделкување, боење, или на камен, 
или на стари здрави пенушки, со копање на ендеци 
со поставување на столбови, хумки и слично, 

3. ставање белегот на шумското чеканче на деб-
и т о на градна височина и на пенушката односно 
на една од подебелиге жили на сите рабни стебла 
што влегуваат во издвоената површина. 

Во случаите кога поради тенките рабни стебла 
не може да се стави белегот на шумското чеканче, 
обележувањето ќе се врши по еден од начините 
предвидени во точка 2 од овој член. 

Точка 8 
За шумите во приватна сопственост, освен во 

оние кои што се прогласени за заштитни, органот 
на управата надлежен за работите на шумарството 
на народниот одбор на општината, може да нареди 
обележувањето на стеблата за сеча да се изврши 
со реонско шумско чеканче. 

Точка 9 
Ова Упатство влегува во сила со денот на обја-

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

Број 956 
28 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство 
на Извршниот совет, 

Инж. Борис Грујоски, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
1-Х1-1956 год. под рег. бр. 1, на страна 70 е запи-
шан под фирма: Општ деловен сојуз, со седиште 
во Делчево. Предмет на работењето на сојузот е: 

— Унапредување на земјоделството кај своите 
членки и на територијата на своето работење; 

— промет со сите видови земјоделски производи 
преземени или купени од земјоделските задруги, 
како преработени или доработени земјоделски про-
изводи и други производи; • 

— снабдување на" задругите со репродукционен 
материјал потребен за унапредување на земјодел-
ството и другите дејности кај земјоделските за-
други; 

— извоз на сите видови земјоделски производи 
и увоз на земјоделски, индустриски и други про-
изводи потребни за земјоделското производство; 

— вршење на сите други стопански дејности 
преку свои работни единици во составот на упра-
вата на сојузот и погони вон од составот на упра-
вата на сојузот; 

— укажување на разни услуги на земјоделските 
задруги за вршење на нивните стопански дејности: 
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— преработка или доработка на сите земјодел-
ски производи и други производи што ги произве-
дуваат или откупуваат земјоделските задруги; 

— промет — трговија со индустриски и пре-
хранбени стоки потребни за задругите. 

Сојузот е основан со решението на НО на Штип 
ска околија бр. 10888 од 29-1Х-1956 год. 

Сојузот ќе го потпишуваат претседателот Тоде 
Илиевски, управникот Киро Илиев и книговодите-
лот Јован Горгов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 309/56. (1576) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на .стопанските организации на 
23-1-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 72 е запи-
шано под фирма: Угостителско претпријатие „Ја-
бланица", со седиште во Берово. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: угостителство и тури-
зам. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Берово бр. 8594 од 23-ХП-1956 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Двојаковски Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 13/57. (189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-ХП-1956 год. под рег. бр. 78, на страна 277 е за-
пишан под фирма: Општ деловен сојуз на земјо-
делските задруги во Титоввелешка околија, со се-
диште во Титов Велес. Предмет на работењето на 
сојузот е: да помага на задругите во изработката на 
нивните акциони програми и перспективни планови 
а врз основа на тоа составува своја програма и 
план со преземање мерки за нивното извршување; 
врши услуги на задругите во врска со унапредува-
њето на земјоделското производство; дава помош 
во организацијата на одредена гранка на производ-
ството; организира изградба на разни објекти за 
сместување и преработка на земјоделските произ-
води, што ги откупуваат земјоделските задруги, ги 
преработуваат или ги произведуваат; им укажува 
стручна помош на задругите за организирање на 
разни служби и погони; ги снабдува задругите со 
потребен репродукционен и инвестиционен матери-
јал; извезуна земјоделски и други производи од 
земјоделските задруги и своите погони, а увезува 
производи потребни за задругите и погоните; работи 
на обезбедување и стручно издигање на кадровите 
и организира стручно издигање на земјоделските 
производители по пат на курсеви, семинари и пре-
давања; собира и средува податоци за производ-
ството, доработувањето, преработувањето и проме-
тот на производството. За унапредувањето на зем-
јоделските и другите делатности на земјоделските 
задруги соработува со други задружни организа-
ции, органи на власта и управи, земјоделски, вете-
ринарни и други служби и со други органи и орга-
низации; ги врши сите останати работи ставени во 
надлежност со задружните прописи и одлуки од 
надлежните органи, а за кои се заинтересирани 
земјоделските задруги. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Сојузот е основан со решението на НО на Ти-
товвелешка околија бр. 19186 од 24-Х-1957 год. 

Членови на Управниот одбор на сојузот се: Те-
мелко Илиев, Влајко Костадинов, Гецо Таневски, 
Елмас Касов, Миге Крчмаров, Коле Стојанов, Пан-
че Петрушев, Имер Зенул, Ристо Димитриев, Борјан 
Темелков и Васил Костов. Сојузот ќе го потпишу-
ваат и застапуваат в. д. директорот Благој Љутков 
и книговодителЈОт Дончо Костадинов. 

Од Окружниот 'стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2501/56. (97) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-Х1-1956 год. под рег. бр. 90, на страна 361 е за-
пишан под фирма: Деловен сојуз за домашна рако-
творба, користеше, преработка и промет со локални 
суровини, собирање и промет со лековити и други 
ароматични растенија „Ракотворба", со седиште во 
Гостивар. Предмет на работењето на сојузот е: а) го 
организира производството и прометот на произве-
дените килимарски производи на зачленетите за-
други и организира производство на килими во соп-
ствена режија; го организира производството и се 
грижи за планирањето на домашните везови; го 
организира производството на разните рачни пле-
тарства од локални суровини (1саша, слама, врба и 
слично; се грижи за унапредување и пласман на 
ситните кожни преработки; врши експлоатација на 
дрвни шумски суровини и преработка на техничко, 
целулозно и огревно дрво; организира собирање и 
пласман на разни животни наменети за извоз (жаби, 
желки и др.); организира унапредување и произ-
водство на разни занаетчиски домашни производи 
и се грижи за нивниот пласман; организира соби-
рање и промет на разни лековити и други арома-
тични растенија; б) во својата дејност исто така 
врши продажба на произведените или купените 
производи од задругите или нивните членови. 

Сојузот е основан со решението на НО на Те-
товска околија бр. 11242 од 10-Х-1956 год. 

Членови на управниот одбор на сојузот се: Ве-
љо Бундалевски, претседател, Диме Трпевски, Трај-
че Стефановски, Крсте ѓорѓевски* Алекса Панче-
ски, Веле Граолковски, Ташко Грневски, Божин 
Брендовски, Нико Филиповски, Саржо Несимов-
ски и Крсто Топал овски. Сојузот ќе го потпишуваат 
Вељо Бундалески, претседател, Диме Трпевски и 
Нико Филиповски, членови на управниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 2441/56. (145) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8-ХП-1955 год. под рег. бр. 18 е запишан под фир-
ма: Погон „Бифе", со седиште во е. Кукуречани — 
Битолско. Предмет на поодувањето на погонот е: 
точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци на 
мало, приготвување на скара и продажба на су-
вомеснати1 производи, продажба на кибрит, цигари, 
бонбони, локуми и други колонијални стоки. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Златен срп", е. Кукуречани, а согласно со одобре-
нието на НО на општината —Кукуречани, бр. 3905 
од 3-Х1-1956 год. 

Раководител на погонот е Лавчански Бељан. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 679/56. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 181, на страна 475 е запишана под фирма: 
Лозаро-винарско претпријатие „Винојуг", Гевгелија 
— Продавница бр. 3, со седиште, во Скопје. Предмет' 
на работењето на продавницата е: продажба на ал-
кохолни пијалоци на» мало. 

Продавницата е основана од претпријатието 
„Винојуг" — Гевгелија, а согласно со Одобрението 
на НО на општината „Кисела Вода" — Скопје бр. 
3666 од 11-1У-1957 год. Неа ќе ја потпишува рако-
водителот Јордан Пешевски. 

Од Окружниот стопански суд во уСкопје, Фи 
бр. 236/57. (462) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-111-1957 год. под рег. бр. 42 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 4, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија на 
мало со овошје и зеленчук и преработки од овошје 
и зеленчук. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Исхрана" — Прилеп, а согласно/со одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 18587 од 
4-Ш-1957 год. 

Раководител на продавницата е Аце Петрески. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 246/57. С771) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-111-1957 год. под рег. бр. 42 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 5, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија на 
мало со овошје и зеленчук и преработки од овошје 
и зеленчук. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Исхрана" — Прилеп, а /согласно со одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 18587 од 
13-111-1957 год. 

Раководител на продавницата е Јоске Најдески. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 247/57. (772) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 183, на страна 325 е запишана под фирма: 
Претпријатие за истрага и експлоатација на руда. 
метали и неметали и производство на градежен ма-
теријал „Рудар", Прешево, Продавница, со седиште 
во Куманово. Предмет на работењето на продавни-
цата е: производство и продажба на хром, манган, 
бакар, гранит, каолин, фелдспат, кварц, сплит, кал-
циум-карбонат, камена коцка, ивичници, кршен ка-
мен, толченик, вар, млевен камен и други прера-
ботки од камен. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината — Прешево бр. 8443 од 22-111-1956 г. 
За раководител е назначен Петар Дјелиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 1914/56. (350) 
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Службен весник на ИРИ 
РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА: 

Цена 
1) Закон за правата и должностине, изборот и отповикувањето на народните 

пратеници на Народното собрание — изда ние 1958 — — — — — — — 80 дин. 

2) Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори со обрасци 

— издание 1957 — — — — — — — — — — — — — — — — — НО дин. 

3) Новиот Устав на Народна Република Македонија — издание 1953 — — — — 45 дин 

4) Советите и управните органи на нар едните одбори од д-р Александар Христов 
— издание 1956 — — — — — — — — — — — — — — — — — 210 дин 

5) КОМПЛЕТИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НЕМ": 

— за 1947 година — — — — — — 240 дин. 
— за 1951 година (30) — — — — — 350 дип. 
— за 1952 година (23, 31) — — — — 560 дин. 
— за 1953 година (2) — — — — — 600 дин. 
— за 1957 година (1) — — — — — 1000 дин. 

Порачките ги прима администрацијата на „Службен весник на НРМ" — Скопје. Парите да 
се испраќаат на тек. сметка 802-Т-698. 

СОДРЖИНА 

Страна 
12. Одлука за условите и начинот под кои ќе се 

даваат заеми од Републичкиот инвестици-
онен фонд — — — — — — — — — бб 

13. Одлука за максималната сеча на дрвната 
маса во 1958 година — — — — — — 67 

14. Одлука за определување процентот од го-
дишниот износ на данокот на доход што ќе 
се наплатува во прво, второ, трето и четврто 

. тримесечје на 1958 година — — — — 68 
15. Решение за именување членови на Репуб-

личката комисија за службенички работи 69 
16. Решение за именување Комисија за одре-

дување звање педагошки советник —• — 69 
17. Решение за именување претставници на 

Извршниот совет во Управниот одбор на 
Електростопанската заедница — — — — 70 

18. Решение за определување народни одбори 
на околии и електрични дистрибутивни 
претпријатија кои имаат свој .претставник 
во Управниот одбор на Електростопанската 
заедница — — — — — — — — — 70 

Стра 11 
19. Решение за именување членови на лекар-

ската комисија која дава наод и мислење 
на органот што решава за инвалидските 
права во втор степен — — — — — — 70 

2С.' Решение за определување седиштата на ле-
карските комисии кои даваат наод и мисле-
ње на органите кои решаваат за инвалид-
ските права во прв степен, подрачјата на 
кои ја вршат својата дејност и именување 
членови — — —; — — — —• — — 

21. Решение за одредување стручни лица за 
стручен преглед нг, здравствените установи 

22. Правилник за пасење во шуми — — — 
(23-. Правилник за : жирење — — — — — 
24. Правилник за собирање на лисна постилка 

и моф — — — — — — — — — — 7 \ 
25. Правилник за. вадење камен, песок, глина 

и други состоини на шумско земјиште — 75 
26. Правилник за собирање на лековити билки 

и други споредни шумски производи — 76 
27. Упатство за начинот на обележување сте-

бла за сеча — — — — — — — — — 77 

70 

72 
73 

Издавач: „Службен весник ца Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Ја невски. Пош. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" И (618) — Скопје 


