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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА ИДРО АНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
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НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
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Број 19 Година ХП 

Претплатата за 1956 год. 
800 дин. Овој број чини 30 динари 
Чековна сметка број 802-Т-69Ѕ 

134. 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото' и политич-
кото устројство и органите на власта на На-
редна Република Македонија, се прогласува 
Законот' за издавање и изведување градеж-
ни работи, што го усвои Народното собрание 
на Народна Репу блика Македонија на седми-
цата на Републичкиот собор одржана на 22 и 
23 јуни 1956 година и на седницата на Собо-
рот на производителите одржана на 22 и 23 
јуни 1956 година. 

У бр. 13 
29 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, е. р. 

ЗАКОН 
ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ ГРА-

ДЕЖНИ РАБОТИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член, 1 
Самоуправните установи што не се фи-

нансираат од буџет на политичко-територи-
јсшна единица, стопанските и општествените 
организации (во натамошниот1 текст инвести-
торите) издавањето на градежни работи! на из-
ведување, утврдувањето' на општите услови 
за градење и градењето во сопствена режија 
го вршат' по одредбите на овој закон. 

Одредбите на овој закон не се однесуваа^ 
на градежните1 работи што' ги инвестираат 
државните1 органи, установите што се финан-
сираат од буџет1 и приватните лица. 

П. ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Член 2 

Инвеститорине на градежна работи ги из-
даваат градежните работи, во целост или од-
делни видови на работите, на изведување 
преку јавно наддавање. 

По исклучок од претходниот став без јав-
но наддавање можат да! се издаваат на изве-
дување: 

1) текуштото одржување на објекти^ како 
и работите за одржување на железнички 
груги; 

2) поправките, преправките и новите град-
би, доколку вкупната претсметковна градеж-
на вредност не преминува 5,000.000 динари; 

3) градежниве поправки чија вкупна прет-
еметковна вредност надминува 5,000.000 ди-
нари, а кои се неодложни за обезбедување 
здравјето и животот на луѓето, за обезбеду-
вање од елементарни непогоди или за обез-
бедување на друг општествен интерес, а по 
претходно одобрение од управниот орган над-
лежен за работите на стопанството на народ-
ниот одбор на општината. 

4) градежните работи во случај кога вто-
рото наддавање останало без успех (чл. 6 од 
овој закон). 

Член 3 
Јавно наддавање се врши преку писмени 

предлагања, што- се поднесуваат на денот на 
наддавањето'. 

Јавно наддавање може да се распише по 
добивање на градежна дозвола и осигурува-
ње на финансиски средства. 

Член 4 
Јавното- наддавање се изведува така што 

инвеститорот според пропишаната постапка 
избира најповолен предлагач, на кого му го 
отстапува изведувањето на распишаните гра-
дежни! работи. 

Член 5 
Секој предлагач е должен да положи кау-

ција. 
Големината на кауцијата ја определува 

инвеститорот! при распишувањето на јавното 
наддавање. Кауцијата не може да биде по-
мала од 0,5% ниту поголема од 2% од п р е -
сметковната сума по проектот. 

Член 6 | 
Јавното наддавање е успешно сцсо бфп&е 

поднесени: најмалку три полноважни: пред-
лагања. 

А^о првото' јавно наддавање, не успее, инг 
веститорот е должен, во срок од 15 дена, да 
распише второ! јавно наддавање. Второто јав-
но наддавање е успешно- ако биле поднесени 
најмалку две полноважни предлагања. 
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Член 7 
Учесникот во јавно наддавање за изведба 

на градежен објекат може на инвеститорот да 
му предложи свој ревидиран предлог на про-
ект на градежниот објект. 

Член 8 
' Инвеститорот мора резултатот од ј авето 

наддавање писмено да им го соопшти на сите 
предлагачи. 

По спроведеното јавно наддавање инве-
ститорот склучува договор за градење со 
најповолниот1 предлагач. 

Член 9 
Учесниците во јавно наддавање што нао-

ѓаат дека нивни правен интерес е повреден 
со тоа што наддавањето не било' извршено 
согласно постапката пропишана со овој за-
кон или прописите донесени на основа овој 
закон, имаат право да стават приговор до у-
правниот орган надлежен за работите на гра-
дежништвото на народниот одбор на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа инвеститорот. 

Приговорот се вложува во срок од 8 дена 
од приемот на, писменото соопштение за ре-
зултатот на наддавањето. Приговорот се под-
несува преку инвеститорот. 

Инвеститорот1 е должен примениот приговор 
заедно со целокупниот елаборат од јавново 
наддавање, да му го достави на управниот 
орган надлежен за работите градежнинКП-
вото на народниот одбор на општината во 
срок од 24 часа од примањето на приговорот. 

Член 10 
Управниот орган надлежен за работите 

на градежништвото! на народниот одбор на 
општината должен е да донесе решение по 
приговррот во срок од три дена по примањето 
на елаборатот од јавноно надддвање. 

Управниот орган од претходниот стјав МО-
ЈИ е, врз основа на приговорот ДД го поништи 
јавното наддавање ако биле повредени про-
писите за постапката во! јавното наддавање и 
ако тоа влијаело врз резултатот* од наддава-
њето. 

Со поништувањето на јавното' наддавање 
се поништуваат и прифатеното! предлагање и 
договорот за градење, доколку во- меѓувреме 
предлагањето било прифатено) односно бил 
склучен договор за градење. 

Член 11 
Против решението! на управниот орган над 

лежен за работине на градежништвото на 
народниот одбор на општината е допуштена 
жалба до секретаријатот за стопанство на 
.народниот одбор на околијата во срок од осум 
дена по примањето на решението. 

Секретаријајт&т за стопанство' е должен 
по жалбата да донесе решение во срок од три 
дена па нејзиното примање. 

Против решението на секретаријатот за 
стопанство на народниот одбор на околната 
не може да се води управен спор. 

Ш. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

Член 12 
Инвеститорот и изведувачот на градеж-

ните работи се должни писмено, да ги утвр-
дат општи)т!е услови за изведување на градеж 
ни работи, брз оглед на тоа дали работите се 
издаваат преку јавно наддавање или; без јав-
но наддавање. 

Член 13 
Општите услови мораат' да содржат од-

редби за задолженијата на инвеститорот и из-
ведувачот, за водење на градежна книга и 
градежен дневник, како и! за меѓусебните од-
нос^ помеѓу инвеститорот и изведувачот. Оп-
штите услови мораат да бидат во* согласност 
со одредбите од овој закон и другите прописи. 

Доколку инвеститорот и изведувачот со 
општите услови предвидат надзорен орган, 
должни се да ги одредат и правата и долж-
ностите на надзорниот! орган. 

Општите услови се составен дел на дого-
ворот за градење. 

Член 14 
Инвеститорот1 е должен примерок од пот-

пишаниот договор за градење и од општите 
услови за изведување градежните работи да 
и' достави на банката кај која се води него-
вата текушта сметка. 

Член 15 
Во договорот за изведување градењето на 

поедини градежни објекти што се склучува 
на основа генералниот договор за градење 
цената на градењето на тие поедини објекти 
мора да биде точно одредена и во границите 
на оквирната, цена утврдена со __ генералниот 
договор за градење. 

Член 16 
Странките можат да ја менуваат цената 

на градењето, доколку дојде до покачување 
или намалување на просечните цени на гра-
дежниот материјал за најмалку 3% од про-
речната цена што ја имал на пазарот^при 
склучувањето на договорот. Во договорот се 
утврдува и цената што градежниот материјал 
ја има на пазарот при склучување на дого-
ворот. 

Барањето) да се измени цената на граде-
њето се впишува во градежниот дневник. 

Странката која бара, менување1 на цената 
на градењето е должна барањето- да го до-
кументира. 

Доколку странките не можат да се сло-
жат? з|а изменување! цената на градењето, 
тие можат спорното прашање да го изнесат 
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пред комисијата од член 26 на овој закон, ако 
го договорот за градење предвиделе коми-
сија. 

Член 17 
До менување на цената на градењето мо-

же да дојде, доколку поради: акт на државен 
орган дојде до менување на платите! што со 
акт на државниот орган се признава за мену-
вање на цената на градењето. 

Одредбите од член 16 став! 2, 3 и 4 на овој 
закон ќе се применуваат во случаите од 
претходниот став. 

Член 18 
Доколку поради изменувањето на проек-

тот договорната цена за изградба на објектот 
се покачи до висина утврдена со договорот, 
разликата се пресметува според договорени-
те единечни цени во претсметката. 

Ако цената на градењето во случаите од 
претходниот став се покачи над висина одре-
дена со договорот, странките се должни да 
склучат дополнителен договор за работите 
што треба дополнително да се изведат. 

Во случаите од став 1 и 2 на овој член 
изведувачот може да бара и соодветно про-
должување на срокот за довршување. 

Доколку поради изменување на проектот 
цената на градењето се намали до висина 
утврдена со договорот, разликата се пресме-
тува по договорените единечни! цени во> прет-
сметката. 

Ако цената на градењето во случаите од 
претходниот став се намали до висина утвр-
дена со договорот изведувачот има право при 
таква разлика да ја пресмета вистинската 
загуба што ја претрпува поради работите 
што не треба да се извршат. 

Извршниот совет утврдува до кој процент 
треба да настанала промена* на цените на из-
градба на објектот за да може во случаите од 
свој член да се изврши: пресметување на раз-
ликата во цените ако тоа, не е предвидено во 
договорот. 

Одредбите од член 16 став 2,3 и 4 на овој 
закон сходно важат и за решавање на овие 
спорни прашања. 

Член 19 
Доколку е потребно да се извршат неоп-

ходно нужни работи што во договорот за 
градење не биле предвидени (дополнителни 
работи) цената на таквите работи се одреду-
ва врз основа на пресметковните поединеч-
ни цени за слични работи, по договорот, до-
колку странките инаку не се спогодат. Ако 
таквите работи влијаат врз срокот за довр-
шување на градбата, срокот се продолжува 
за соодветно време. 1 

Одредбите од член 16 став 2, 3 и 4 на овој 
закон сходно важат1 и за решавање на овие 
спорни прашања. 

Член 20 
Ако изведувачот предложи такви измени 

и дополненија на одобрениот главен проект, 

со кои се постигнува поарно или еднакво-
вредно и поевтино решение, изведувачот и 
инвеститорот ќе се спогодат за расподелбата 
на заштедата, со тоа што на изведувачот му 
припаѓа од 10 до 30% од заштедата. 

Големината! на процентот од заштедите од 
предниот став што му припаѓа на изведуваг 
чот се одредува со договорот за градење. 

Дел од оваа заштеда изведувачот им го 
доделува на работниците и службениците 
кои придонеле во заштедувањето. 

Член 21 
Срокот за довршување на градежните ра-

боти може да се измени: 
а) ако инвеститорот во определениов 

срок по договорот за градење не ја исполни 
обврската утврдена со договорот од чие ис-
полнување зависи започнувањето на граде-
њето; 

б) ако се изврши измена на проектот; 
в) ако« се извршат неопходно нужни до-

полнителни работи што во договорот за гра-
дење не биле предвидени; и 

г) поради виша сила. 
Член 22 

Извршените работи се исплатуваат врз 
основа на привремени ситуации, 

Дополнителните работи се пресметуваат 
одделно' од другите трошоци во привремена-
та ситуација. 

Привремените ситуации му ги. поднесува 
изведувачот на инвеститорот во срок што се 
определува во договорот за градење. 

Доколку изведувачот и инвеститорот не 
можат меѓусебно да се согласат за висината 
на исплатата по поднесената ситуација, ин-
веститорот има право да ја задржи исплатата 
на оспорениот износ се до решение на спорот. 

Член 2{3 
Инвеститорот задржува при исплатата на 

секоја привремена ситуација, со договорот за 
градење одреден процентуален износ како 
кауција за извршување на договорените об-
врски. Кауцијата се пресметува односно му 
се враќа на изведувачот по извршената кола-
удација. ( 

Кауцијата од претходниот став не може 
да биде помала од 2%. 

Кауцијата се влага на посебна сметка при 
Народната банка и не може да се употре-
бува за други цели. 

Член 214 
Со договорот за градење странки!^ можат 

за случај на неисплатување или ненавреме-
но исплатување да утврдат обврска на инве-
ститорот да му плати на изведувачот затезна 
камата по> општите прописи. 

Висината на затезната камата се опреде-
лува по договорот за градење. 
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Член 25 
Со договорот за градење странките можат 

за случај на неизвршување на договорените 
работи во договорниот срок да утврдат об-
врска на изведувачот да му плати на инве-
ститорот пенали по општите прописи. Виси-
ната на пеналите се утврдува со договорот на 
градење. 

Пеналите се плаќаат на вредноста од це-
локупната, претсметковна цена на делот1 на 
објектот, што поради незавршувањ е не може 
да се користи. 

Член 26 
Странките можат со договорот за граде-

ње да утврдат спорните прашања п1то помеѓу 
нив ќе се појават во- текот на изградувањето 
на објектот да ги изнесат на разгледување 
пред комисија, која се состои од три члена. 
По еден член, на комисијата именуваат стран-
ките а членовите на комисијата споразумно 
избираат трет член за претседател. Ако не 
дојде до споразум за избор на третиот член, 
третиот член ќе го именува управниот орган 
надлежен за работине на градежништвото на 
надлежниот народен одбор на општината од 
редот на градежните стручњаци. 

Комисијата има, карактер на договорен 
помирителен орган за разгледување на спор-
ните прашања, по кои се опитува да пронај-
де и на странките да им предложи компроми-
сно решение со. цел да се избегне парниче-
њето. 

Комисијата решава со мнозинство гласови. 
Во случај странките да не се согласат со 

решението' што комисијата го предложила за 
решавање на спорните прашања останува 
надлежноста на судот. 

IV. ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА 

Член 27 
Инвеститорот може да изведува, градеж-

ни работи во« сопствена режија само БО слу-
чаи!^ од став 2 на член 2 од овој закон и: кога 
се во прашање градежни работи од специ-
фичен карактер. 

Член 28 
Во случаите од член 27 инвеститорот мо-

же да изведува градежни; работи во сопстве-
на ревија само со свои овластени стручни 
службеници и доколку за тоа добие одобре-
ние ед управниот орган надлежен; за работите 
на градежништвото на народниот одбор на 
општината. Одобрението за градежни: работи 
од специфичен карактер го издава управниот 
орган надлежен за работите на градежниш-
твото на народниот одбор на околината. 

Член 29 
Инвеститорот што изведува градежни ра-

боти во сопствена режија и' поднесува на 
банката претсметка на чинењето на градеж-
ните работи во сопствена режија. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 30 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок стопанската, или оп-
штествената организација, односно' самоу-
правната установа што ќе издаде градежни 
работи на изведување без јавно' наддавање 
кога издавањето со јавно наддавање е задол-
жително. 

Освен организацијата односно установата 
за деј ание од претходниот став со парична 
казна до- 50.000 динари ќе се казни и одговор-
ното лице во организацијата односно устано-
вата доколку деј ани ето не претставува кри-
вично дело. 

Член 31 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се 

казни за, прекршок стопанската или опште-
ствената организација односно самоуправ-
ната установа која по приговорот против оцен 
каша на резултатот од наддавањето на над-
лежниот орган не му го достави! во одреде-
ниот срок елаборатот за јавното наддавање. 

Освен организацијата односно' установата 
за деј ание од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 5.000 динари и одговор-
ното лице во' организацијата односно уста-
новата. 

Член 32 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок стопанската организа-
ција што како' предлагач ќе се договори со 
друг предлагач за условите што ќе ги пред-
ложат во своите предлагања или што со други 
предлагачи ќе се договори да не поднесат 
предлагање за јавно наддавање. 

Освен организацијата за деј ание од прет-
ходниот1 став ќе се казни со парична казна 
до 50.000 динари и одговорното' лице во орга-
низацијата доколку дејанието не претставува 
кривично дело. 

Со парична казна до 50.000 динари; ќе се 
казни за прекршок приватниот занаетчија 
што како предлагач се договори со друг 
предлагач за условите што ќе ги предложат 
во своите предлагања или што со други пред-
лагачи ќе се договори да не поднесат пред-
лагања, доколку деј ани его не претставува 
кривично дело'. 

Член 33 
Со парична казна до 1,000.000 динари ќе 

се казни за прекршок стопанската или оп-
штествената организација односно самоуправ 
ната установа: 

1) која, изведува градежни рабови во соп-
ствена режија без одобрение од управниот 
орган надлежен за работите' на градежништ-
вото на народниот одбор на општинана; 

2) која, ги изведува градежните работи со 
стручни лица што не се во работен однос со 
неа; 
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3) која раководењево на режиските работи 
ќе му ги препушти на лице што по постој-
ните прописи не е овластено за раководење 
на такви работи. 

Освен организацијата односно установата 
за де ј ание од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 10.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата односно устано-
вата. 

Член 34 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се 

казни за, прекршок стопанската или опште-
ствената организација^ односно самоуправна-
та установа, која со изведувачот не ќе склучи 
договор за градење според одредбите на овој 
закон. 

Освен организацијата односно установата 
за деј ание од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 10.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата односно уста-
новата. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 35 

Одредбите на глава П од овој закон не се 
однесуваат на градежните објекта, за кои е 
склучен договор за градење1 пред влегува-
њето во сила на свој закон. 

Доколку одредбите на договорите од прет^ 
ходниот) став во однос на цените за градење 
или! другите услови се во спротивност со од-
редбите на овој закон, договорните странки 
се должни; нив да ги сообразат! со одредбите 
од овој закон во срок од 60 дена по в лету ва-
шето во сила на овој закон. Во спротивно ќе 
се примени член 34 од овој закон. 

Член 36 
Градежните работи во сопствена режија, 

што се веќе започнати пред влегувањето во 
сила на овој закон, можат1 да се продолжат и 
понатака без оглед на одредбите од член 27 
од овој закон, како и без) оглед на тоа што 
органов надлежен за работите на градежниш-
твото за нив не издал одобрение. Тие можат 
да се продолжат под услов со нив да рако-
води стручен службеник на инвеститорот', 
кој по- постојните прописи е овластен да ра-
ководи со такви градежни работи. Во спро-
тивно ќе се примени член 33 од овој закон. 

Член 37 
Се овластува Секретаријатот за индустри-

ја на Извршниот совет да донесе правилник 
за постапката при јавното- наддавање, да ут-
врдува елементи за утврдување поимот нај-
поволен предлагач, како и; да издава поблиски 
прописи за општите услови за изведување 
на градежни работи и за изведување на гра-
дежни работи во сопствена режија, 

Член 38 
Проектантот©, инвеститорите и изведува-

чите на градежни работи, во случаине кога 

изведувањето се издава без јавно' наддавање 
составуваат претсметка на градежните рабо-
ти според техничките прописи за калкули-
рање на градежните работи. 

Се овластува Секретаријатот за индустри-
ја на Извршниот совет да донесе технички 
прописи за работите од претходниот став. 

Член 39 
Овој закон влегува во сила осмиот1 ден по 

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

135. 

' УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ 

На основа чл. 71 точ. 11 од . Уставниот за-
кон! за основите на општественото' и политич-
кото: устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија, се прогласува 
Законот за Републичкиот1 фонд; за уредување 
на водите, што го усвои Народното собрание 
на Народна Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана, на 22 
и 23 јуни 1956 година и на седницата на Со-
борот на производителите одржана на 22 и 23 
јуни 1956 година. 

У бр. 14 
29 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

ЗАКОН 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ 

Член 1 
Републичкиот фонд за уредување на води-

те во Народна Република Македонија "се ор-
ганизира и работи според одредбите на овој 
закон. 

Член 2 . ( 
Републичкиот фонд за уредување на во-

дите (во натамошниот1 текст — фонд) има 
својство! на правно лице. 

Член 3 -
Средствата на Фондот1 се одредуваат со 

Републичкиот општествен план. 
Член 4 

Средствата на Фондот се употребуваат", 
за одржување и проширување на постојните 
и изградба на нови регулациони објекти на 
води и водни текови, за уредување1 на порои, 
за одбрана од поплави, за заштина на стрмни-
те земјишта од ерозија, за студии и проек-
тирана во1 областа на водостопанството и за 
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Стручно издигање на кадарот за, вршење на 
работите во областа на водостопанството. 

Средствата на Фондот можат да се упо-
трубат и за покривање трошоците на устане-
вите и организациите основани за вршење на 
работите предвидени во претходниот став. 

Член 5 
Средствата на Фондот се доделуваат на 

установи и организации што работат на за-
дачите одредени со став 1 на член 4 од овој 
закон. 

Член 6 
Фондот за уредување на водите е буџет-

ски фонд. 
^потрошените средства во т!екот на една 

година се пренесуваат во наредните години. 
Член 7 

Со Фондот управува управен одбор или 
републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на водостопанството. 

Управниот одбор на Фондот се состои од 
седум члена што ги именува Извршниот совет. 

Видот на органот на управувањето на 
Фондот го одредува Извршниот совет. 

Член 8 
Органот на управувањето на Фондот, по-

крај ракувањето и управувањето со сред-
ствата на Фондот, ги врши следните1 работи; 

донесува правила на Фондот; 
изготвува програма за работите и мерки-

те што ќе се финансираат од средствата на 
Фондот; 

изготвува претсметка на Фондот и му ја 
поднесува, на Извршниот совет на одобрение; 

изработува и му поднесува на Извршниот 
совет завршна сметка на Фондот'; 

одредува услови под кои одделни корис-
ници ги употребуваат средствата на Фондот 
и врши надзор над употребата на тие сред-
ства^ 

расправува и донесува заклучоци за за-
должување на Фондот и за други начелни 
прашања во врска со работењето на Фондот. 

Правилата на Фондот и програмата за ра-
ботите и мерките што ќе се финансираат од 
средствата на Фондот, ги одобрува Изврш-
ниот совет. 

Член 9 
Фондот го претставува претседателот на 

управниот одбор односно лицето! што ќе го 
одреди органот на управување на Фондот. 

Член 10 
Наредбодавец за извршување на претсмет-

ката на приходите и расходите на Фондот е 
претседателот на управниот одбор на Фон-
дот, односно лицево што ќе го одреди орга-
нот на управување на Фондот. 

Член 11 
Извршниот совет, по потреба, ќе донесе 

поблиски прописи за извршување на овој 
закон. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила со денот на 

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

136. I 

У/КАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА СТРУЧНО 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
На основа член 71 Точ. 11 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, се прогла-
сува Законот за училиштата за стручно' обра-
зование на земјоделците, што' го усвои На-
родното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 22 и 23 јуни 1956 година. 

У бр . 12 
29 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател Претседател ^ 

на Народното собрание, на Извршниот сове^ 
Лазар Полиповски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

ЗАКОН 
ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗО 

ВАНИЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Училиштата за стручно образование на 

земјоделците (во натамошниот текст: »учи-
лиште за земјоделци") имаат задача на зем-
јоделците производители да им дадат општо 
и стручно земјоделско образование. 

Член 2 1 
Училишта за земјоделци основаат народ-

ните одбори на општините како и земјодел-
ските установи, општествени стопански и за-
дружни организации, 

Земјоделски^ установи, општествените 
стопански или задружните организации, мо-
жат училишта за земјоделци да осниваат са-
мо по претходна согласност на народниот од-
бор на општината. 

Оснивачот на училиштето го одредува 
смером на училиштето. 

Член 3 
Училиштата за земјоделци се основаат 

како! самостојни установи. 
По исклучок од предниот став во местата 

во кои нема услови за оснивање училишта 
га земјоделци како самостојни установи, на-
родниот одбор на општината може ири основ-
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ните осумгодишни училишта да оснива од-
дели на училишта за земјоделци како посеб-
ни! оддели. 

Член 4 
Училиште за, земјоделци како и посебни 

оддели на училиште за земјоделци при основ 
нитне осумгодишни училишта можат да се ос-
ниваат ако се исполнети следниве услови: 

а) за упис во прва година односно за отво!-
рање оддел при осумгодишните основни учи-
лишта да има најмалку 15 лица што ги испод 
дуваат условите пропишани со овој закон; 

б) да има потребни училишни простории 
што одговараат на хигиенските и педагош-
ките изискувања; 

в) да има потребен број постојани квали-
фикувани наставници; 

г) да има потребна опрема за изведување 
на настава; и 

д) да се обезбедени финансиски средства 
за работа на училиштето1. 

Дали постојат условите од претходниот 
став за оснивање на училишта за земјоделци 
оценува советот за школство! на народниот 
одбор на околната. 

Член 5 
Учењето во училиштата за земјоделци 

трае најмалку 12 месеци, а наставата е тео-
ретска и практична и се изведува непре-
кинато. 

Член 6 
На крајот од учењето посетителите пола-

гаат завршен испит во училиштето. 
Завршниот испит се состои од теоретски 

и практичен дел. 
Лицето што! ќе го положи завршниот ис-

пит добива свидетелство за завршено учили-
ште и стекнува спрема на рралификуван ра-
ботник во земјоделството од гранката што ја 
изучувал во училиштето. 

Член 7 
Во училиштето за земјоделци; може да се 

запише секое лице што свршило! најмалку 
осумгодишно Основно училиште, провело нај-
малку две години на земјоделски работи кои 
се исти или слични со смерот на училиштето 
и не е помладо од 18 ни постаро од 30 години. 

Член 8 
Со училиште за земјоделци непосредно 

управува управител кого го назначува народ-
ниот одбор што го основал училиштето, од-
носно со негова согласност, општествената 
стопанска или задружна организација што 
го основала училиштето. 

Со посебните оддели на училиште за зем-
јоделци основани при основно осумгодишно 
училиште непосредно управува управителот 
на училиштето при кое се истите основани. 

Во однос управувањето со училиштата за 
земјоделци сходно ќе се применува Општиот 
закон за управување со училиштата. 

Член 9 
Секое училиште за земјоделци има посеб-

на претсметка на-приходите и расходите, ко-
ја влегува во буџетот на општината односно 
во претсметката на општествената стопанска 
или задружна организација што го основала. 

Во буџетот на општината, на, чие подрач-
је се наоѓа училиште за земјоделци основано 
од општествена стопанска или задружна ор-
ганизација можат да се предвидат средства за 
помагање издршката на тоа училиште. 

Средствата за издршка на посебните од-
дели основани при основните осумгодишни 
училишта се осигуруваат во претсметката на 
приходите и расходите на училиштето! при 
кое се основани. 

Наредбодател за извршување претсмет-
ката на приходите и расходите е управителот 
на училиштето. 

Член 10 
Советот за школство' на Народна Репу-

блика Македонија, во согласност со) репуб-
личкиот! орган на управата надлежен за ра-
ботите на стопанската област во која се осни-
ва училиште за земјоделци ќе пропише окви-
рен план и програм за училиштата за земјо-
делци и ќе донесе поблиски прописи за извр-
шување на овој закон. , 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осум дена по 

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

137. 

УКАЗ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ 
РЕД И МИР 

На основа чл. 71 точ. 11 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политич-
кото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија се прогласува 
Законот за изменување на Законот за прекр-
шоците против јавниот ред и мир, што го 
усвои Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија на седница на Републич-
киот собор одржана на 22 и 23 јуни 1956 год. 

У бр. 15 
29 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Изврипжот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ 
РЕД И МИР 

Член 1 
Се укинува член 5 од Законот за прекр-

шоците против јаваниот ред и мир („Служ-
бен весник на Народна Република Македони-
ја" бр. 10/49 и 30/51). 

Член 2 
Овој закон влегува во сила од денот на 

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

138. 
На основа член 76 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија на Единаесеттата заедничка 
седница на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите одржана на 22 и 23 јуни 
1956 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНО-

ВИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
1) Се зголемува бројот на членовите на 

Извршниот совет од тринаесет на четиринае-
сет члена. 

2) Оваа одлука влегува во сила со нејзи-
ното усвојување од Народното собрание. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 797 
23 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

139. 
Народното Собрание на Народна Републи-

ка Македонија на Тринаесетта седница на 
Републичкиот собор одржана на 22 и 23 јуни 
1956 година и на Единаесеттата седница на 
Соборот на производителите одржана на 22 и 
23 јуни 1956 година донесе 

ОДЛУКА _ 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ТОЧКА „Б" 
ОД ЧЛЕН 6 НА УРЕДБАТА ЗА ЈАВНИОТ 

ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 
I I.' 

Се става вон сила точка „б" од член 6 на 
Уредбата за јавниот превоз во патниот соо-

браќај број 170 од И декември 1953 година, 
потврдена со Одлука на Народното собрание, 
број 233 од 26 март 1954 година („Службен 
весник на Народна Република Македонија" 
број 39/53 и број 11/54). 

П. | 
Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 
Број 634 

23 јуни 1956 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, е. р. 
Претседател 

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

на Соборот на производителите, 
Борко Темеловски, е. р. 

140. 
На основа член 15 став 4 од Уредбата за 

здружувањето на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/53) Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 22 и 23 јуни 1956 година и на 
седницата на Соборот на производителите 
одржана на 22 и 23 јуни 1956 година донесе 

ОДЛУКА 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА 

ТРГОВСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1) Се одобрува Одлуката за измени и до-
полнувања на Статутот на Трговската комо-
ра на Народна Република Македонија. 

2) Оваа одлука влегува во сила од денот 
на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 622 
23 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

^ Претседател 
на Републичкиот собор, ј 

Димче Зографски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко ТемелСковСки, е. р. 



5 Јули 1956 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НПК Бц. 19 — Стр. 329 

141. 
На основа член 25 став 3 во врска со член 

23 став 2 рд Уредбата за здружувањето на 
стопанските, организации („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 54/53), Народното собрание на 
Народна Република Македонија. на Единае-
сеттата седница на Соборот на производите-
лите одржана на 22 и 23 јуни 1956 година, 
донесев 

ОДЛУКА 
ЗД ОДОБРУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НА НА ПРАВИЛАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ГРАДЕЖНА-
ТА СТРУКА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1) Се одобрува Одлуката, за измена на 

Правилата на Здружението на претпријати-
јата од градежната струка во Народна Ре-
публика Македонија. 

2) Ова одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 
Број 643 

23 јуни 1956 година 
Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, е. р. 
Претседател 

на Соборот на производителите, 
Борко Темеловски, е. р. 

* 142. 
На основа член 13 став ? и член 88 став 1 

од Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија, Извршниот со-
вет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ 

ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО 

* 1) Во републичкиот Совет за школство по 
еден свој претставник избираат следните са-
моуправни установи и стручни и општестве-
ни организации и тоа: 

— Сојузот на синдикатите на Југославија 
— Републичкиот совет1 за Македонија 

— Републичкиот одбор на Здружението 
на учителите, наставниците и професорите 
на НРМ 

— Здружението на наставниците и про^ 
фесорите на стручните училишта на Маке-
донија 

— Здружението на универзитетските на-
ставници и други научни работници на Маке-
донија 

— Здружението на педагози^1 на Маке-
донија 

— Здружението! на писателите на Маке-
донија 

— Централниот комитет на Народна мла-
дина на Македонија 

— Советот на друштвата за грижи и вос-
питување на децата и младината на Маке-
донија 

— Здружението на воспитаните на Маке-
донија 

— Здружението на економистите на Маке-
донија 

— Сојузот1 на друштвата на инженерите и 
техничарите 

— Здружението на музичките уметници 
на Македонија 

— Здружението на лекарите на Маке-
донија 

2) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 206 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

Ј\143. 
На основа член 13 став ;3 и член 88 став 1 

од Законот за органите1 на управата во На-
родна Република Македонија, Извршниот 
совет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ 

ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

1) Во републичкиот! Совет за просвета и 
култура по еден свој претставник избираат 
следните самоуправни установи и стручни и 
општествени организации и тоа: 

— Сојузот на синдикатите на^ Југославија 
— Републичкиот совет за Македонија 

— Здружението на музичките уметници 
— Здружението на композиторите 
— Здружението на ликовните уметници 
— Здружението на писателите 
— Здружението на драмските уметници 
— Здружението на музичките фолклори-

с т 
— Друштвото на пријателите на музиката 
— Заедницата на работничките културно-

просветни организации 
— „Народна просвета" 
«— Централниот комитет на Народна мла-

дина на Македонија 
— Здружението на филмските работници 
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— Музејско-конзерваторското друштво на 
НР Македонија 

— Здружението на археолозите 
— Друштвото на библиотекарите 
— Здружението на универзитетските на-

ставници и другите научни работници на Ма-
кедонија 

— Здружението на архивските работници 
2) Оваа одлуку влегува во сила веднага. 
ИС бр 207 

18 јуни 1956 година 
Скопје ^ 

Извршен савет 
Секретар, Претседател. 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

На основа член 13 став 3 и член 88 став 1 
од Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија, Извршниот 
совет ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ 

ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

1) Во републичкиот Совет за народно 
здравје по еден свој претставник избираат 
следните самоуправни установи и стручни и 
општествени организации и тоа: 

— Македонското лекарско друштво 
— Медицинскиот факултет од Универзи-

тетот во Скопје 
— Друштвото на средните медицински 

кадрови на Македонија 
— Друштвото на фармацевти^ на Ма-

кедонија 
— Републичкиот одбор на Синдикатот на 

здравствените работници 
— Главниот одбор на Црвен крст за Маке-

донија 
— Здружението ка ветеринарите во Ма-

кедонија 
— Сојузот на синдикатите на Југославија 
— Републичкиот совет за Македонија 
— Републичкиот завод за социјално оси-

гурување. 
2) Оваа одлука влегува ЈВО сила Беднана. 
ИС бр. 204 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

На основа член 13 став 3 и член 88 став 1 
од Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија, Извршниот, 
совет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 

И СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗБИРААТ 

ПРЕТСТАВНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1) Во републичкиот Совет за социјална за-
штита по еден свој претставник избираат 
следните самоуправни установи и стручни и 
општествени организации и тоа: 

— Советот на друштвата за грижи и вос-
питување на децата и младината на Маке-
донија 

— Централниот комитет на Народна мла-
дина на Македонија 

— Сојузот на женските друштва 
— Главниот одбор на Црвениот крст за 

Македонија 
— Сојузот на војните воени инвалиди 
— Главниот одбор на Сојузот! на борците 

за Македонија 
— Друштвото на педагозите на НРМ 
— Сојузот на синдикатите на Југославија 

— Републичкиот совет за Македонија 
— Републичкиот! завод за социјално оси-

гурување 
2) Оваа одлука влегува во сила веднага 
ИС бр. 205 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

146. 
На основа член 88 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе след-
ната 

ОДЛУКА 
јЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ ШТО СВОИТЕ ПРЕТ-1 

СТАВНИЦИ ВО НОВООБР АЗУВАНИОТ 
РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО ГИ 

ИЗБИРААТ ЗА ЕДНА ГОДИНА 
1. Во нов образуваниот Републички совет 

за школство своите претставници ги изби-
раат за една година следните самоуправни 
установи и стручни и општествени организа-
ции и тоа: 

— Сојузот на синдикатите на Југославија 
— Републичкиот совет за Македонија 

— Здружението на наставниците и про-
фесорите од стручните училишта на Маке-
донија, 

— Здружението на универзитетските на-
ставници и други научни работници на» Ма-
кедон^ а, 

— Здружението на педагози^ на Маке-
донија, 
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— Централниот комитет на Народна мл а- ј 
дина на Македонија, ' 

— Советот на друштвата за грижи и вос-
питување на децата и младината на Маке-
донија. 

2. Оваа одлука влегува во сила веднага. 

ИС бр. 214 1 
27 јуни; 1956 година 

Скопје 
, Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

147. 
На основа член 88 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе след-
ната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОР-
ГАНИЗАЦИИТЕ ШТО СВОИТЕ ПРЕТ-? 
СТАВНИЦИ ВО НОВООБРАЗУВАНИОТ 
РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА ВД 

КУЛТУРА ГИ ИЗБИРААТ ЗА ЕДНА 
ГОДИНА 

1. Во новообразуваниот републички Совет 
за просвета и култура своите претставници 
ги избираат за една година следните само-
управни установи и стручни и општествени 
организации и тоа: 

— Сојузот на синдикатите на Југославија 
— Републичкиот совет за Македонија, 

— Друштвото на ликовните уметници на 
НРМ 

— Друштвото на писателите на НРМ, 
— Заедницата на работничките културнсн 

просветни организации на НРМ, 
— Главниот одбор на Народна просвета 

на НРМ, 
— Централниот комитет на Народна мла-

дина на Македонија, 
— Друштвото на библиотекарите на НРМ. 
2. Оваа одлука влегува во сила Бедната. 

ИС бр. 213 
27 јуни 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

148. 
На основа член 88 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе след-
ната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ ШТО СВОИТЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ ВО НОВООБРАЗУВАНИОТ РЕПУ-
БЛИЧКИ СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

ГИ ИЗБИРААТ ЗА ЕДНА ГОДИНА 
1) Во новообразуваниот републички Со-

вет за народно здравје своите претставници 
ги избираат за една година следните само-
управни установи и стручни и општествени 
организации и тоа: 

— Македонското лекарско друштво, 
— Републичкиот одбор на Синдикатот на 

здрав ств е т е работници, 
— Републичкиот совет за Македонија на 

Синдикатите на Југославија, 
— Републичкиот завод за социјално оси-

гурување, 
— Друштвото на фармацевти^ и 
— Главниот одбор на Црвен крст, 
2) Оваа одлука влегува во сила Бедната. 

ИС бр. 215 
27 јуни 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

149. 
На основа член 88 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе след-
ната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОРГА-
НИЗАЦИИТЕ ШТО СВОИТЕ ПРЕТСТАВИ 
НИЦИ ВО НОВООБРАЗУВАНИОТ РЕПУ-« 
БЛИЧКИ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-

ТА ГИ ИЗБИРААТ ЗА ЕДНА ГОДИНА 

1) Во нов образуваниот републички Со-
вет за социјална заштита своите претстав-
ници ги избираат за една година .следните 
самоуправни установи и стручни и опште-
ствени организации и тоа: 

— Советот на друштвата за грижи и вос-
питување на децата и младината на Маке-
донија; 

— Републичкиот совет за Македонија на 
Синдикатите на Југославија; 

— Главниот одбор на Црвен крст; 
— Сојузот на женските друштва и 
— Друштвото на педагозите. 
2) Оваа одлука влегува во сила водната. 

ИС бр. 216 
27 јуни 1956 година 

Скопје 
, Извртен совет 

Секретар, Претседател, 
Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, а: р. 
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151. 
На основа член 85 став 2 од Законот за 

органите на државната управа во Народна 
Република Македонија, Извршниот совет ја 
донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВА СПРЕМА 

КОЈА ОДРЕДЕНИ ПРАВА И} ДОЛЖНОСТИ 
ВРШИ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1) Се одредува Државниот секретаријат! за 

внатрешни работи да ги врши правата и дол-
жностите на државен орган, одредени со за-
кон и други прописи, спрема Поликлиниката 
на Државниот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

2) Оваа одлука влегува во сила веднага-
ИС бр. 186 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

152. / 
На основа член 85 став 2 од Законот за ор-

ганите на управата во Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет ја донесе след-
ната , 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВА 

СПРЕМА КОЈА ОДРЕДЕНИ ПРАВА 
И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ 
НА ФИНАНСИИТЕ 

1) Се одредува Државниот секретаријат за 
работи на финансиите да ги: врши спрема За-
водот за ревизија на школувањето на стопан-
ските организации во Скопје одредените со 
закон и други прописи, права и должности на 
државен орган што досега ги вршеше укина-
тиот Државен секретаријат за работите на 
стопанството!. 

2) Оваа одлука влегува во сила ведрата. 
ИС бр. 185 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

153. 
На основа член 85 став 2 од Законот за ор-

ганите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот' совет ја донесе след-
ната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕ 
МА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНО-

СТИ ВРШИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ 
ЗА ИНДУСТРИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1) Се одредува Секретаријатот за инду-
стрија на Извршниот совет да ги врши со за-
кон и други прописи одредените права и дол-
жности на, државен орган спрема следните! 
установи, спрема кои досега тие права ги вр-
шеше укинатиот Државен секретаријат за 
работите на стопанството и тоа; 

— Институтот за научно истражување во 
индустријата 

— Заводот за геолошко истражување во 
Скопје. 

2) Оваа одлука влегува во сила Бедната. 
ИС бр. 187 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо АрСов? е. р. 

154. 
На основа член 85 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ 

СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА 
И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

1) Се одведува Секретаријатот! за земјо-
делство на Извршниот совет да ги: врши пра-
вата и должностите на државен орган, одре-
дени со закон: и други: прописи, спрема след-
ните установи основани од републичките 
органи и тоа: 

— Земјоделскиот испитателен институт 
во Скопје 

— Институтот за тутун во Прилеп 
— Ветеринарниот институт во Скопје 

— Заводот за овоштарство' во Скопје 
— Заводот за унапредување на лозарство-

то и винаретвото во Скопје 
— Заводот за унапредување на сточар-

ството во Скопје 
— Заводот за унапредување на рибар-

ството ВО' Скопје 
— Земската ергела „11 октомври" во 

е Гнеотино, Битолска ооклија 
— Пастувското станиште во е. Мана-

стирец — Титоввелетика околија 
:— Главната ветеринарна болница во 

Скопје. 
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2. Оваа одлука влегува во- сила Бедната. 
ИС бр. 188 ( 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

155. 
На основа член 85 став 2 од Законот за 

органиве на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ 

СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА 
И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

ЗА ШУМАРСТВО НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

1) Се одредува Секретаријатот за шумар-
ство на Извршниот совет да ги; врши со закон 
и други прописи одредените права и дол-
жности на државен орган спрема следните 
установи, спрема кои досега тие права и 
должност ги вршеше укинатиот Државен 
секретаријат за работите на стопанството и 
тоа: 

— Шумарскиот институт во Скопје 
— Заводот за уредување на шумите 

во Скопје. 
,2) Оваа одлука влегува во сила веднага. 

ИС бр, 189 
18 јуни 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Киро Георгиевски, е. р. Љупчо АрСОв? е. р. 

156. 
На основа член 85 став 2 од Законот за 

органите на управата во' Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВА СПРЕМА 

КОЈА ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ 
ВРШИ СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КОМУНАЛ-

НИ РАБОТИ И УРБАНИЗАМ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1) Се одредува Секретаријатот за кому-
нални работи и урбанизам на Извршниот со-
вет да ги врши спрема Заводот за урбанизам 
и станбено-комунална техника во Скопје од-
редените со закон и други прописи права и 
должности на државен орган што досега ги 
вршеше укинатиот Државен секретаријат за 
работите на стопанството. 

2) Оваа одлука влегува во сила Бедната. 
ИС бр, 190 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо АрСов? е, р. 

157/ 
На оснива член 85 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ 

СПРЕМА КОИ О ДИЕ ДЕНИ ПРАВА 
И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ 

СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО 
1) Се одредува републичкиот Совет1 за 

школство да ги врши правата и должностите 
На државен орган одредени со закон: и! други 
прописи спрема следните установи; основани 
од републичките органи и тоа: 

— Вишата педагошка школа, во Скопје 
— Учителската школа во' Скопје 
— Учителската школа во Битола 
— Учителската школа во Штип 
— Албанската учителска школа во 

Скопје 
— Учителско-домаќинската школа во 

Скопје 
— Средната музичка школа во Скопје 
— Средната балетска школа во Скопје 

— Средната фискултурна школа во 
Скопје 

— Среднотехничкогпо училиште во Скопје 
— Школата за применета уметност во 

Скопје 
— Економскиот техникум во Скопје 

— Економскиот техникум во Битола 
— Ветеринарниот техникум во Скопје 
— Земјоделскиот техникум во Битола 
— Земјоделскиот тјехникум во> Тетово' 
— Земјоделскиот техникум во) Струмица 
— Школата за механизација на земјо-

делието' во Куманово 
— Работилницата при Школата за меха-

низација на земјоделието во Куманово 
— Заводот за унапредување на школ-

СТВОТО! 
— Интернатот на уметничките школи 

во Скопје 
— Интернатот на Среднотехничкото учи-

лиште! во Скопје 
— Интернатот на! Економскиот техникум 

во Скопје 
— Интернатот на Економскиот техникум 

во Битола 
— Интернатот на Земјоделскиот техни-

кум во Битола 
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— Интернатот на Земјоделскиот техни-
кум во Тетово-

— Интернатот на Земјоделскиот техни-
кум во Струмица 

— Интернатот на Ветеринарниот тех-
никум во Скопје 

— Интернатот' на Школата за механи-
зација во Куманово* 

— Интернатот на Учителската школа 
во Скопје 

— Интернатот1 на Учителската школа во 
Битола 

— Интернатот на Учителската школа во 
Штип 

— Интернатот на Албанската учителска 
школа во Скопје 

— Интернатот на Учителско-дома&и!н-
ската школа во Скопје 

— Стопанството на Земјоделскиот тех-
никум во Битола 

— Стопанството на Земјоделскиот Тех-
никум во Струмица 

— Стопанството на Земјоделскиот тек-
никум во Тетово 

— Стопанството на Школата за механи-
зација во Куманово!. 

2) Оваа одлука влегува во сила веднага. 
ИС бо. 195 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, а р. 

158. 
На основа член 85 спав 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ 

СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА 
И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ 

СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 
1) Се одредува републичкиот Совет за 

просвета и култура да ги врши правата и 
должностите на државен орган, одредени со 
закон и други прописи спрема следните уста-
нови основани од републичките органи и тоа: 

— Институтот за национална, историја 
во Скопје 

— Хидро-биолошкиот завод во Охрид 
— Шумската опитна станица во' Скопје 
— Шумската опитна станица во Ново 

Село, Охридско 
— Фолклорног институт во1 Скопје 
— Заводот за заштита на културните 

Споменици и природните реткости во Скопје 
— Народната библиотека во Скопје 
— Државната архива во Скопје 
-— Археолошкиот музеј во Скопје 
— Еколошкиот музеј во Скопје 

— Природно-научниот музеј во Скопје 
— Историскиот музеј во Скопје 
— Македонскиот народен театар во 

Скопје 
— Ансамбалот на народни игри во Скопје 

2) Оваа одлука влегува во сила веднага. 
ИС бр. 193 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

159. 
На Основа член 85 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ 

СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА 
И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ 

> СОВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
1) Се одредува републичкиот Совет за 

народно здравје да ги врши правата и дол-
жностите на државен орган, одредени со за-
кон и други прописи спрема следните уста-
нови основани од републичките органи и тоа: 

— Централниот хигиенски завод во 
Скопје 

— Специјалната детска болница, за бело-
дробна туберкулоза во Скопје 

— Специјалната болница за туберкулоза 
во Битола 

— Специјалната болница за туберкулоза 
во Јасеново 

— Специјалната болница за туберкулоза 
во Лешок 

— Болницата за нервни и душевни бо-
лести во Бардовци 

— Болницата за нервни и душевни бо-
лести во Демир Хисар 

— Специјалната болница за костнозглоб-
на туберкулоза во Охрид 

— Заводот за трансфузија на крв во 
Скопје 

— Институтот за туберкулоза во Скопје 
— Средното медицинско училиште за 

лекарски помошници во Скопје 
— Стручното училиште за заболекарски 

помошници и забогехничари во Скопје 
— Средното' медицинско училиште за са-

нитарни техничари во Скопје 
— Средното' медицинско' училиште за по-

мошници аптекари во Скопје 
— Училиштето за бабици во' Штип 
— Училиштето! за бабици во Битола 
— Училиштето за болничари во Скопје 
— Интернатот за средни медицински 

училишта во Скопје 
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— Интернатот за лекарски помошници 
во Скопје 4 ' 

— Интернатот на Училиштето за бабици 
во Штип 

— Интернатот на Училиштето за бабици 
во Битола 

— Заводот за рехабилитација на лица' со 
физички дефекти во Скопје. 

2) Оваа одлука влегува вч> сила водната. 
ИС бр. 194 . 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршев совтг 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. (р. * ^уггчо Арсов, е. р. 

160. 
На основа член 85 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народаа Република 
Македонија, Извршниот совет јч донесе след-
ната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ 
СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И 

ДОЛЖНОСТИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

1) Се одредува републичкиот Совет за со-
цијална заштита да ги врши: прават * и дол-
жностите на државен орган одредени со за-
кон и други прописи спрема следните уста-
нови основани од републичките органи и тоа: 

— Заводот за рехабилитација и корекци-
ја на говорот во Битола 

— Детскиот .дом во Баландово 
— Детското) одмаралиште „Охридско Езе-

ро" во Охрид 
— Училиштето за слепи деца во Скопје 

— Нижето занаетчиско училиште за глу-
вонеми деца во стопанството во Скопје 

— Домот за доилчин>а во- Битола. 
2) Оваа одлука влегува во сила одлага. 

ИС бр. 184 
18 јуни 1956 година 

Скопје 
Извршев совет 

Секретару > Претседател, 
Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

161. 
На основа член 85 став 2 од Законот за 

органите ка управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ 
СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И 

ДОЛЖНОСТИ ВРШИ ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ПАТИШТА 

1. Се одредува Дирекцијата за патишта 
да ги врши спрема Техничката секција за 
патипгга во Скопје одредените со закон и 

други; прописи права и должности: на држа-
вен орган што досега ги вршеше укинатата 
републичка^ Управа за патишта, патен и езер-
ски сообраќај. 

2. Оваа одлука влегува во сила ве дната, 
ИС бр. 192 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршев совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

162. 
На основа член: 85 став 2 од Законот за 

органите на управата на Народна Република 
Македонија, Извршниот совет ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ 
СПРЕМА КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И 
ДОЛЖНОСТИ ВРШИ УПРАВАТА ЗА 

ВОДОСТОПАНСТВО 
1) Се одредува републичката Управа за 

водостопанство да ги врши спрема Заводот 
за водостопанство во Скопје одредените со* 
закон: и други прописи права и должности 
на државен орган, што' досега ги вршеше 
укинатиот Државен секретаријат за работи-, 
те на стопанството. 

2) Оваа одлука влегува во сила Бедната. 
ИС бр. 191 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршев совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

163. ( 
На основа точка 6 од член 36 од Законот 

за органите на управата во Народна Репу-
блика Македонија, Извршниот совет ја до-
несе следната 

ОДЛУКА^ 
ЗА СРОКОТ ЗА СООБРАЗУВАЊЕ НА; 
СОВЕТИТЕ И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ СО ОДРЕДБИТЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРА-

ВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Советите и органите на управата на 
сродните одбори на општините и на на-
родните одбори на околиите ќе бидат сообра-
зени со одредбите на Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија 
до 1-УШ-1956 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила ведрата. 
ИС бр. 203 

18 јуни 1956 година 
Извршев совет 

Секретар, Преп едател, 
Киро Георгиевски, е. р. Љупче Арсов, е. р. 
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