
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА 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 
Четврток, 18 март 1954 

Број 8 Година 

Претплата за 1954 год. изнесува 
600 дин. ОВОЈ број чини 20 динари, 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

V. 34 

На основа член 59 став 1 од Уставниот 
закон за основите На општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и во врска со 
член 18 став 1 од Правилникот за работата 
на Републичкиот собор на Народното собра-
ние на НРМ и член 20 став 1 од Правилни-
кот за работата на Соборот на производите-
лите на Народното собрание на НРМ 

С В И К У В А М 

Трета седница на Републичкиот собор и 
Соборот на производителите на Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
за 24 март 1954 година во 9 часот во Скопје. 

Број 198 
17 март 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Л. Колишевски, е. р. 

^ 3 5 
На основа член 59 став 2 од Уставниот за-

кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на 
Народна Република Македонија и во врска 
со член 19 став 1 од Правилникот за работата 

• на Народното собрание 

С В И К У В А М 
Четврта заедничка седница на Републич-

киот собор и Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија за 24 март 1954 година во 10 ча-
сот во Скопје. 

Број 197 
17 март 1954 година 

Скопје 

3 6 V 

На основа член 7 од Законот за спрове-
дување на Уставниот закон, Извршниот со-
вет ја донесе следната 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ПРОСВЕТУВАЊЕ 

Член 1 
Се укинува Институтот за здравствено 

просветување основан со Уредба бр. 48 од 17 
јануари 1952 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 2/52). 

Член 2 
Службениците на Институтот за здрав-

ствено просветување,! ;како и целокупниот 
движим и недвижим имот со кој управувал 

| Институтот, ќе ги превземе Централниот хи-
гиенски завод во Скопје. 

Расходите на Институтот извршени ви 
1954 година ќе се пресметаат од претсметката 
на приходите и расходите на Централниот 
хигиенски завод. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 
Со денот на влегувањето во сила на оваа 

уредба престанува да важи Уредбата за ос-
нивање и работа на Институтот за здрав-
ствено просветување, број 48 од 17 јануари 
1952 година. 

Број 30 
25. февруари 1954 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

3 7 , 

На основа член 4 став 1 и 2 од Законот 
за селско-стопанскиот земјишен фонд на 
општонародниот имот и за доделување зем-
ја на селско-стопанските организации, Из-
вршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Македонија донесува 

Претседател 
на Народното собрание, 

Ј1. Колишевски е. р. 
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У Р Е Д Б А <Ј ' " • 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА МАК-
СИМУМОТ НА ОБРАБОТИВА ЗЕМЈА 

ШТО СЕ ОСТАВА НА ФАМИЛИИ ЗАДРУ-
ГИ И ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОМАЌИНСТВА 
НА ПОДРАЧЈЕТО НА НР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во точка 9 од член 3 од Уредбата за 

максимумот на обработена земја што се 
остава на фамилии задруги и земјоделски 
домаќинства на подрачјето на Народна Ре-
публика Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 23/53) после зборовите „Општина 
Латовска: село Прилепец, Чумово и Шта-
вица" се додава зборот „Волково". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила од денот на 

нејзиното објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија", а ќе се 
применува од 23 јули 1953 година. 

Бр. 36 
12. III. 1954 година Претседател 

Скопје на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

38 
На основа член 38 став 2 од Уредбата за 

сузбивање и спречување на сточните заразни 
болести („Службен лист на ФНРЈ" бр. 48/48) 
и член 75 од Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство и 
органите на власта на Народна Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СУЗБИВАЊЕ-
ТО И СПРЕЧУВАЊЕТО НА ТУБЕРКУЛО-
ЗАТА И БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ГОВЕДАТА 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I 
Организацијата на сузбивањето и спре-

чувањето на туберкулозата и бруцелозата 
кај говедата ќе се спроведува по одредбите 
на оваа одлука. 

II 
За откривање на туберкулозата подле-

гнуваат на преглед сите говеда постари од 2 
месеца, а за отклонување на бруцелозата 
сите говеда, без обзир на возраст. 

I 111 

Туберкулозните и бруцелозните грла ги 
откриваат околиските ветеринарни референ-
ти и ветеринарните лекари во ветеринарните 
станици и државните стопанства, а под 
стручното раководство на околискиот (град-
скиот) ветеринарен референт. 

IV 
Туберкулозните грла ќе се откриваат со 

интракутана туберкулинизација, а бруцелоз-
ните со индивидуално испитување на крвта 
за бруцелоза на грлата во оние обори, каде 
прстенастата млечна проба од сето оборио 
млеко даде позитивна реакција за бруцелоза. 

Туберкулинизацијата на грлата и прсте-
нестата проба ја вршат ветеринарни лекари, 
а испитувањето на крвта на бруцелоза Вете-
ринарниот институт — Скопје. 

V 
Грлата кои реагираат позитивно на интра-

кутаната туберкулинизација, ќе се сметаат 
за заразени со туберкулоза, а грлата кои со 
испитување на крвта за бруцелоза се најде 
позитивен серолошки налаз, ќе се сметаат 
за заразени со бруцелоза. Таквите грла 
мора да се издвојат и обележат и тоа: тубер-
кулозните со жиг - слово ;,Т", а бруцелозни-
те со жиг - слово „Б", на десниот бут, рогот 
или папункот. Оборите во кои биле сместени 
такви грла мора да се очистат и дезинфекци-
раат. 

VI 
Со туберкулоза односно бруцелоза зараз-

ните грла мора што поскоро да се заколат на 
кланица и под надзор на ветеринарен лекар. 

Решение за колење донесува началникот 
на Секретаријатот на стопанство на народ-
ниот одбор на околијата (градот), кој опре-
делува и рок за колење. 

Доколку сопственикот односно држателот 
на заразното грло не го приведе грлото на 
клање во кланица во определениот му рок 
по предното решение, началникот на Секре-
таријатот за стопанство на народниот одбор 
на околијата (градот) може да нареди, грлото 
принудно да го приведе друго лице за коле-
ње во кланица на трошок на сопственикот, 
односно држателот на грлото. На таков соп-
ственик односно држател не му припаѓа ни 
накнада на штетата на закланиот добиток по 
Правилникот поменат во точка XIII од овѕг. 
одлука. 

VII 
Дворовите во кои ќе се пронајдат тубер-

кулозни или бруцелозни грла се сметаат за 
заразени со туберкулоза односно бруцелоза, 
се дури со понатамошно испитување не се 
утврди да се здрави. 

Со туберкулоза заразените дворови ќе се 
прогласат за здрави тогаш, кога при две уза-
стопни туберкулинизации, извршени во раз-
мак од три месеци не се најде во истите ни-
едно ту беркулозно грло. 

Со бруцелоза заразените дворови ќе се 
прогласат за здрави тогаш, кога три узастоп-
ни испитувања на крвта од сите говеда во 
дворот за бруцелоза, во размак од по 1 месец, 
дадат негативен резултат. 
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Решение за прогласување на дворот за 
заразен со туберкулоза, односно бруцелоза и 
решение за прогласување на овие дворови за 
здрави донесува околискиот ветеринарен 
референт. 

VIII 
Туберкулозните и бруцелозните грла, 

како и грлата од заразените со туберкулоза 
и бруцелоза дворови, не смеат да се оттуѓу 
ваат нити пак може да се менува местото на 
нивниот боравок. 

Ако економските разлози или некоја дру-
га болест бара, може да се дозволи искорис-
тувањето на грлата од дворовите заразени со 
туберкулоза односно бруцелоза, само на на-
чин одреден во точка VI од оваа одлука. 

IX 
Заразените стопанства (државни, задруж-

ни, приватни), со туберкулоза односно бру-
целоза може да се пополнуваат »со претходно 
одобрение на началникот на Секретаријатот 
за стопанство на народниот одбор на околи-
јата односно градот, по предлог на околис-
киот ветеринарен референт и под следните 
услови: 

а) набавување на нови грла да се врши 
исклучиво од здрави дворови; 

б) набавените грла индивидуално да се 
испитани на туберкулоза и бруцелоза, за кое 
мора да постои потврда на сточниот пасош; 

в) набавените грла да »се држат одвоено 
од заразениот двор (карантин), каде можат 
да се спроведат сите ветеринарно-санитарни 
мерки, кои ја исклучуваат можноста за зара-
зување на ново заразените грла. 

Набавените грла за пополнување на сто-
панството се наблудуваат и испитуваат како 
и грлата во заразениот двор. 

X 
Во дворови каде постои поголем број 

туберкулозни односно бруцелозни грла, Ре-
публичката управа за ветеринарна служба 
може да дозволи понатаму да се искористу-
ваат високопродуктивните и расовите грла 
за одредено време (ако истовремено не се за-
разени со туберкулоза и бруцелоза), а под 
услов сопственикот односно држателот да ги 
исполнува сите ветеринарно-санитарни мер-
ки, пропишани за сузбивање и спречување 
на туберкулозата кај говедата. 

Околискиот (градскиот) ветеринарен ре-
ферент води евиденција за туберкулозните 
односно бруцелозните грла, по постоеќите 
прописи за водење на ветеринарна евиден-
ција и статистика. 

Народниот одбор на општината должен е 
да води евиденција на сите заразени грла со 
туберкулоза и бруцелоза на своето подрачје 
со точен опис на секое поодило грло, а на ос-
нова податоците што ги добива од ветеринар-
ниот лекар кој ја установил заразата. 

Евиденција за заразените грла должни 
се да водат и установите, државните стопан-
ства, селанските работни задруги и земјодел-
ските задруги за своите грла. 

XI 
Сточните пасоши за туберкулозните и 

бруцелозните грла, како и за грлата од дво-
ровите заразени: со туберкулоза односно бру-
нелоза, кога се тие отпремаат за колење, ги 
издава Народниот одбор на општината по 
претходен предлог на надлежниот ветерина-
рен референт. 

Пасошите за вакви грла мораат да та со-
држат и клаузулата: „грлото е туберку-
л о з а (бруггелозно) или грлото е од двор за-
разен со туберкулоза (бруцелоза) и се отпре-
му ва во место за колење". 

Ваквите грла не смеат на пат нигде да се 
задржуваат, а нивната опрема до кланицата 
треба да биде, по можност, со директно пре-
возно средство. 

ХИ 
За грлата заразени со туберкулоза однос-

но бруцелоза чие колење е наредено, се пла-
ќа накнада по Правилникот што ќе го пропи-
ше Републичката управа за ветеринарна 
служба. 

XIII 
Поблиски упатства за извршување на 

оваа одлука донесува Републичката управа 
за ветеринарна служба, а во согласност со 
Извршниот совет. 

XIV 
Оваа одлука стапува на снага од денот на 

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

Број 22 
9. И. 1954 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Ф. Брановски, е. р. Љ. Арсов, е. р. 

39 
На основа член 90 ст. 2 од Уредбата за 

оснивање претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53) Извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија, донесува 

. РЕШЕНИЕ 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ЗА КОИ КОНКУРСОТ ЗА НАЗНАЧУВА-

ЊЕ НА ДИРЕКТОР ЌЕ ГО РАСПИШЕ 
КОМИСИЈАТА ШТО ЌЕ ЈА ИМЕНУВА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
I. Комисијата што ќе ја именува Изврш-

ниот совет на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија ќе распише кон-
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курс за назначување на директор на следни-
те претпријатија: 

1. Рударски базен на хром „Радуша" — 
Ѓорче Петров. 

2. Рударски базен на железо и манган — 
Кичево. 

3. Оловен рудник „Злетово" — Проби-
штип. 

4. Метален завод „Тито" — Скопје. 
5. Фабрика за волнени тканини „Тодор 

Циповски - Мерџан" — Тетово. 
6. Фабрика за памучно предиво „Маке-

донка" — Штип. 
7. Свиларски комбинат — Титов Велес. 
8. Градежно претпријатие за високи град-

би „Бетон" — Скопје. 
9. Градежно претпријатие за хидротрадба 

„Маврово" — Гостивар. 
10. Градежно претпријатие „Гранит" — 

Скопје. 
11. Градежно претприј атие „ Пе лагани ј а " 

— Титов Велес. 
12. Претпријатие за увоз - извоз „Вардар" 

— Скопје. 
13. Претпријатие за увоз - извоз „Гради-

нар" — Скопје. 
14. Претпријатие за увоз - извоз „Задру-

гар" — Скопје. 
15. Претпријатие „Билка" — Скопје. 
16. „Интер - импекс" — Скопје. 
17. „Стокопромет" — Скопје. 
18. „Југопетрол" — Скопје. 
19. „Македонија" — извоз - увоз — Скопје. 
20. „Макотес" — Скопје. 
21. „Авто - Македонија" — Скопје. 
22. Дирекција на житен фонд — Скопје. 
II. Ова решение влегува во сила со денот 

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

Бр. 24 
9 февруари 1954 година 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Ф. Брановски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

Огласен дел 
ЛИКВИДАЦИИ 

На основа решението на Народниот одбор на 
Титоввелешка околија бр. 2 од 15-1-1954 година 
Око диското задружно трговско претпријатие „За-
другар", со седиште во Титов Велес, од 1-11-1954 
година е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги исплатат своите долгови, од-
носно да ги пријават своите истражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 

Во противно, по истекот на горниот рок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви ис-
тражувања, а долговите ќе ги натплатува по пат на 
Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (19) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Градската општина — Куманово бр. 5208 од 23-ХП-
1^53 година, Градското народно претпријатие за 
трговија со колонијални стоки и друго „Градинар", 
со седиште во Куманово, е ставено во ликвида-
ција. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот рок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви ис-
тражувања, а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (57) 

На основа решението на Народниот одбор на 
град Скопје бр. 7397/53, Градското угостителско 
претпријатие „Пелистер", со седиште во Скопје, е 
ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници во рок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот да ги 
уплатат своите долгови на нашата чек. сметка бр. 
801-Т-83 при Народната банка — Скопје, а пове-
рителите да ги пријават своите потражувања во 
горниот рок. По истекот на поменатиот рок Ли-
квидационата комисија нема да признава никакви 
потражувања, а должниците ќе бидат дадени на 
Државната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (71) 

На основа решението на Народниот одбор на 
Битолска околија бр. 470 од 14-1-1954 година Град-
ската кондураџиска работилница „Солун", со се-
диште во Битола, е ставена во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите потражувања во рок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. 
Во противно по истекот на горниот рок Ликвида-
ционата комисија нема да признава никакви ис-
тражувања, а должниците ќе бидат дадени на Др-
жавната арбитража. 

Од Ликвидационата комисија. (84) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

34. Решение за свикување трета седница на 
Републичкиот собор и Соборот на произ-
водителите на Народното собрание на НРМ 133 

35. Решение за свикување четврта заедничка 
седница на Републичкиот собор и Соборот 
на производителите на Народното собра-
ние на НРМ 133 

36. Уредба за укинување на Институтот за 
здравствено просветување 133 

37. Уредба за дополнување Уредбата за мак-
симумот на обработива земја што се остава 
на фамилии задруги и за земјоделски до-
маќинства на подрачјето на НРМ . . . 134 

38 Одлука за организацијата на сузбивањето 
и спречувањето на туберкулозата и бруце-
лозата ка ј говедата во НРМ 134 

39. Решение за определување претпријатија 
за кои конкурсот за назначување на ди-
ректор ќе го распише комисијата што ќе 
ја именува Извршниот совет 135 

Издавач: Новинско-издавачко претпријатие „Служ бен весник на Народна Република Македонија" — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. фах 51 Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје бр. 801-Т- 166. Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје. 


