
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Н А Р О А Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на НРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата 

Понеделник, 16 март 1959 
С к о п ј е 

Број 9 Год. XV 

Претплатата за 1959 год. изнесува 
1.500 дин. Овој број чини 40 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

42. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
ПРИВАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗДРАВСТВЕНА 

ДЕЈНОСТ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој 
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за вршење при-
ватна професионална здравствена дејност, што го 
усвои Народното собрание на Народна Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 24 февруари 1959 година. 

У бр. 1 
24 февруари 1959 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Извршниот совет. 

Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ ПРИВАТНА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Приватна професионална 'здравствена дејност 

на територијата на Народна Република Македонија 
лекарите, стоматолозите и забарите ((во натамош-
ниот текст — здравствените работници) по правило 
не можат да вршат. 

Член 2 
По исклучок во местата и подрачјата, во кои 

здравствената служба не може да ги задоволи по-
требите на здравствена заштита може да се врши 
приватна професионална здравствена дејност. 

Местата и подрачјата од претход,ниот став ги 
одредува републичкиот Совет за народно здравје, 
по предлог од советот надлежен за работите на на-
родното здравје на народниот одбор на општината, 
а по претходно мислење од советот надлежен за 
работите на народното' здравје на на,родниот одбор 
на околијата. 

Член 3 
Приватна професионална здравствена дејност, 

според одредбите на овој закон, можат да вршат 
здравствени работници што ги исполнуваат след-
ниве услови: 

1) да се државјани на ФНРЈ; 
2) да имаат положен стручен испит за звањето 

што го имаат; 

3) да не се осудувани за кривични дела несо-
весно лекување на бол,ни, неукажување на лекар -
ска помош или за тешко' дело против здравјето на 
луѓето (член 203, 204 и 212 од Кривичниот законик), 
како' ни на казна ограничување на граѓанските пра-
ва и казна забрана на вршење на здравствена деј-
ност; 

4) да не се наоѓаат под истрага; 
5) да имаат соодветни простории и опрема по -

требна за вршење на приватна професионална 
здравствена дејност. 

Член 4 
Приватна професионална здравствена дејност 

може да се врши на основа одобрение. 
Одобрението од претходниот став го издава со-

ветот надлежен за работите на народното здравје 
на народниот одбор на општината. 

Во одобрението за вршење приватна професи-
онална здравствена дејност се наведува и видот на 
здравствените услуги што ќе се вршат. 

Член 5 
Здравствениот работник што врши приватна 

професионална здравствена дејност е должен: 
1) да укажува прва помош во итни случаи, без 

оглед на тоа кој ќе ги поднесе трошоците за него-
вите услуги; 

2) да учествува во работите на спречување на 
заразните болести по повик од надлежниот орган; 

да им ги пријавува на надлежните органи 
сите случаи на заболување што според постојните 
прописи подлежат на задолжително пријавување; 

4) да вода пропишана евиденција за болните на 
кои им врши здравствени услуги; 

5) да им дава пропишани податоци и извештаи 
на органите што вршат надзор над неговата работа; 

6) да го известува органот на управата надле-
жен: за работите на на,родното здравје на народниот 
одбор на општината за почетокот и престанокот на 
вршењето на дејноста, како и за секој прекин во 
нејзиното вршење кој е подолг од 15 дена. 

Член 6 
Одобрението' за вршење приватна професио-

нална здравствена дејност ќе му се одземе на здрав-
ствениот работник: 

1) ако добие отпуст од државјанство' на ФНРЈ; 
2) ако' биде осуден за кривично дело несовесно 

лекување на болни, неукажување на лекарска по-
мош или тешко кривично дело против здравјето на 
луѓето (член 3) или казна ограничување на гра-
ѓанските права односно забранување на вршењето 
на здравствена дејност додека оваа казна трае. 



Стр. 138 - Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 16 март 19 59 

Член 7 
Одобрението за вршење на приватна професио-

нална здравствена дејност престанува по силата на 
законот ако даде повлечена одлуката со која е одо-
брено вршењето на приватна здравствена дејност 
во местото односно подрачјето (член 2). 

Член 8 
Републичкиот совет за народно здравје одлу-

чува за повлекување на одлуката со која се одре-
дени местата и подрачјата во кои може да се врши 
приватна професионална здравствена дејност по 
претходно мислење на советот надлежен за рабо-
тите на народното здравје на соодветниот народен 
одбор на општината. 

Одлуката од претходниот став се објавува зо 
„Службен весник на Народна Република Македо-
нија", а влегува во сила три месеци по нејзиното 
објавување. 

Член 9 
Здравствениот работник што врши приватна 

професионална здравствена дејност има право на 
надомест за услугите што ги прави во висина што 
ќе ја одреди народниот одбор на општината со рам-
ноправно учество на општинскиот собор и соборот 
на производителите. 

Рамките на висината на надоместот од претход-
ниот став ги пропишува републичкиот Совет за на-
родно здравје. 

Член 10 
Надзор над работата на здравствените работ -

ници во вршењето на приватна професионална 
здравствена дејност врши органот на управата над-
лежен за работите на народното здравје на народ-
ниот одбор на општината. 

Стручниот надзор над вршењето на приватната 
професионална дејност се врши според посебни 
прописи. 

Член 11 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок здравствен работник кој: 
1) врши приватна професионална здравствена 

дејност без одобрение по ч,лен 4 од овој закон; 
2) не даде прва помош во итен случај, ако ова 

деј ание не претставува кривично дело; 
3) не го извести надлежниот орган за почето-

кот, прекинот или престанокот на работата; 
4) при вршењето на приватната професионална 

здравствена дејност наплатува повисоки износи од 
пропишаните; 

5) употребува недозволени средства за да при-
добие пациенти; 

6) не ги дава пропишаните податоци и извештаи 
на органите што вршат надзор над неговата работа; 

7) не води пропишана евиденција за болните л а 
кои им укажал здравствени услуги; 

Административно-казнената постапка по пре-
кршоците од претходниот став се води според од-
редбите на Основниот закон за прекршоци. 

Член 12 
Здравствените работници што вршат приватна 

професионална здравствена дејност се должни во 
рок од три месеци по влегувањето во сила на овој 
закон да ја сообразат овој ата дејност со неговит е 
одредба 

Член 13 
Поблиски прописи за извршувањето на овој за-

кон донесува републичкиот Совет за народно 
здравје. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Макед,онија". 

43. 
На основа член 21 став 2 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Седмата седница на Републичкиот со-
бор одржана на 24 февруари 1959 год,ина и на Сед-
мата седница на Соборот на производителите одр-
жана на 24 февруари 1959 година, донесе 

РЕЗОЛУЦИЈА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОС-

ТА НА ЗАКОНИ, ОДЛУКИ И УРЕДБИ 
СО ЗАКОНСКА СИЛА 

I. Се утврдува дека ја изгубиле важноста, било 
поради тоа што не се во склад со постојниот сто-
пански и општествено-политички систем, било што 
се извршени, следните прописи до-несени од Пре-
зидиумот на Народното' собрание и Народното со-
брание на Народна Република Маке-донија и тоа: 

1) Повелба за устројгавото на народните судо-
ви на Федерална Македонија („Службен весник на 
ФМ" бр. 4/45); 

2) Закон за изменување и допол,нување Повел-
бата за устројство^ на народните судови на Феде-
рална Македонија („Службен весник на ФМ" бр. 
9/45')); 

3) Закон за располагање со квартири („Служ-
бен весник на ФМ" бр. 25/45) и Закон за измену-
вање и д о г о р у в а њ е на Законот за располагање со 
квартири („Службен весник на НРМ" бр. 20/46); 

4) Закон за иакна дување трошковите на суди-
ските заседатели („Службен весник на ФМ" бр. 
25/45); 

5) Закон за овластување Владата на Народна 
Република Македонија за донесување уредби за 
експропријација на недвижими имоти во општ ин-
терес и да одредува височината на накнадата за т е 
експропријации („Службен весник на НРМ" бр. 
29/46); 

6) Закон за овластување на Владата на Народ-
на Република Македонија за донесување уредби по 
прашањето од народното стопанство и обновата на 
земјата („,Службен весник на НРМ" бр. 29/46); 

7) Закон за задолжителни курсеви на држав-
ните службеници на НРМ („Службен в-есник на 
НРМ" бр, 3/48); 

8) Закон за државните службеници на Народ-
на Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 40/48) и Закон за изменување и дополну-
вање на Законот за државните службеници на На-
родна Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 4/49); 
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9) Закон: за надлежноста на месните народни 
одбори за пропишување на административни казни 
(„Службен весник на НРМ" бр. 38/48); 

10) Закон за седмогодишното основно школува-
ње („Службен весник на НРМ" бр. 38/48); 

11) Одлука за оснивање Сообраќајна комора на 
Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 19/55); 

12) Уредба за регулисање на платите на држав-
ните службеници на Федерална Македонија („Служ 
бен весник на ФМ" бр. 6/45); Уредба за изменува-
ње и дополнување на Уредбата за регулисање на 
платите на државните службеници во Федерална 
Македонија („Службен весник на ФМ" бр. 11/45); и 
Уредба за изменение на чл. 1 од Уредбата за изме-
нетине и дополнение на Уредбата за регулисање пла 
тите на државните службеници во НРМ („Службен 
весник на НРМ" бр. 31/47;, потврдена со Одлука на 
Народното собрание бр. 878 од 31. ХП. 1947 г. („Служ 
бен весник на НРМ" бр. 3/48); 

13) Уредба за оснивање Управа за транспортни 
претпријатија при Министерството за трговија и 
снабдување на НРМ („Службен весник на НРМ" бр. 
9/47) потврдена со Одлуката на Народното собрание 
бр. 878 од 31. ХП. 1947 година („Службен весник на 
НРМ" бр. 3/48Ј); 

14) Уредба за здравствената заштита на фис-
културниците на НРМ („Службен весник на НРМ" 
бр. 15/47) потврдена со Одлуката на Народното со-
брание бр. 878 од 31. ХП. 1947 год. („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 3/48); 

15) Уредба за отворање на специјални одделе-
нија при основните училишта („Службен весни,к на 
НРМ" бр. 21/47) потврдена со Одлуката на Народ-
ното собрание бр. 878 од 31. ХП. 1947 година („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 3/48); 

16) Уредба за отворање курс за пионерски ра-
ководители („Службен весник на НРМ" бр. 21/47) 
потврдена со Одлуката на Народното собрание бр. 
878 од 31. ХП. 1947 г о д а т (,,Службен весник на 
НРМ" бр. 3/48Ј; 

17) Уредба за образување д в омесечон курс за 
аптекарска помошници („Службен весник на НРМ" 
бр. 23/47) потврдена со Одлуката на Народното со-
брание бр. 878 од 31. ХП. 1947 година („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 3/48); 

18) Уредба за полагање приватни испити во 
средните земјоделски училишта (,,Службен весник 
на НРМ" бр. 26/47) потврдена со Одлуката на На-
родното собрание бр. 878 од 31. ХП. 1947 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 3/48); 

19) Уредба за заштита на јавните патишта 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/50; потврдена со 
Одлуката на Народното собрание од 18. IX. 1950 го-
дина (,,Службен весник на НРМ" бр. 29/50); 

20) Уредба за регистрација на. стопанските прет 
пријавија на општествените организации („Службен 
весник на НРМ" бр. 18/51) потврдена со Одлуката 
на Народното собрание од 29. V. 1951 год. („Службен 
весник на НРМ" бр. 19/51;. 

II. Се овластува Извршниот совет да ги утврди 
прописите донесени од Владата односно Извршниот 
совет и од другите републички органи, што преста-
нале да важат било поради тоа што не се во склад 
со новиот стопански и општествено-политички с-и-

стем, а што ме се изрично укинати со други про-
пиел, било поради тоа што се извршени. 

III. Со оваа Резолуција не се опфатени изрично 
укинатите закони и уредби. 

IV. Оваа Резолуција влегува во сила со денот 
на нејзиното објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Бро ј 0102—42 
24 февруари 1959 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, с. р. 

Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Републичкиот собор, 
Борко Темелковски, с. р. Киро Георгиевски, с. р. 

44. 
На основа член 9 став 4 од Законот за Универ-

зитетот во Скопје, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на Седмата седница на Ре-
публичкиот собор одржана на 24 февруари 1959 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА УНИВЕРЗИ-

ТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Универзитетот во 
Скопје, утврдев на седницата на Универзитетскиот 
совет од 16 октомври 1958 година под бр. 1645. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Број 38 
24 февруари 1959 година 

Скопје 
Народно собрание 

на Народна Република Македонија 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

45. 
На основа точка 1 од став 1, став 2 и став 4 и 

член 120 од Законот за Универзитетот во Скопје, 
Народното собрание на Народна Република Маке-
донија на Седмата седница на Републичкиот собор, 
одржана на 24 февруари 1959 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БРОЈОТ И ЗА ИЗБИРАЊЕ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СО-
ВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ, КОИ-

ШТО ГИ ИЗБИРА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

I. Народното собрание на Народна Република 
Македонија избира во Универзитетскиот совет на 
Универзитетот во Скопје десет члена. 
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II. За членови 1 на Универзитетскиот совет на 
Универзитетот во Скопје се избираат: 

— Марковски Крсте, сојузен народен пратеник; 
— Здравковски Петар, народен пратеник; 
— Грличков Александар, народен пратеник; 
— Стојановски Димче — Мире, народен прате-

ник; 
— Христов Д-р Александар, секретар за зако-

нодавство и организација на Извршниот совет; 
— Паповски Елисие, сојузен народен пратеник; 
— Малинска Веселинка, директор на Радио-

Скооје; 
.— Џамбаз Даре, народен пратеник; 
— Поп Антовски Славко, редовен професор на 

Земј оделско-шумарскиот факултет на Универзите-
тот во Скопје; и 

— Серафимов Петар, вонреден професор на 
Техничкиот факултет на Универзитетот во Скопје. 

III. СО влегувањето! во сила на оваа одлука, 
престанува важноста на Одлуката за одредување 
бројот и за избирање членови на Универзитетскиот 
совет на Универзитетот во Скопје број 1399 од 
17 декември 1956 година („Службен весник на НРМ" 
број 35/56), важноста ,на Одлуката за разрешување 
и избирање член на Универзитетскиот совет на 
Универзитетот во Скопје број 1125 од 28 декември 
1957 година (1„ Службен весник на НРМ" број 39/57) 
и важноста на Одлуката за разрешување и изби-
рање член на Универзитетскиот совет на Универ-
зитетот во Скопје број 3 од 6 јуни 1958 год. („Служ-
бен весник на НРМ" број 22/58). 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесуваше, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Број 44/1 
24 февруари 1959 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

46. 
На основа точка 1 од став 1 и став 2 на член 144 

во врска со член 145 од Законот за Универзитетот 
во Скопје, Народното собрание на Народна Репуб-
лика Македонија на Седмата седница на Републич-
киот собор одржана на 24 февруари 1959 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА БРОЈОТ И ЗА ИЗБИРАЊЕ 
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ФАКУЛТЕТСКИТЕ СОВЕТИ 
НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО 
СКОПЈЕ, КОИШТО ГИ ИЗБИРА НАРОДНОТО 

СОБРАНИЕ 

I. Народното собрание на Народна Република 
Македонија избира во факултетските совети на фа-
култетите на Универзитетот во Скопје по девет 
члена, 

II. За членови на факултетските совети на фа -
култетите на Универзитетот во Скопје се избираат 
и тоа: 

а) во Факултетскиот совет на Филозофскиот 
факултет се избираат: 

— Здравковски Петар, народен пратеник; 
— Цветковиќ Саво, директор на Заводот за уна-

предување и проучување на школството на Народ-
на Република Македонија; 

— Поповски Никола, директор на Учителската 
школа во Скопје; 

— Старделов ѓорѓи, писател од Скопје; 
— Феми Муча, член на Претседателството на 

Централниот комитет на Народната младина на 
Македонија; 

— Инж. Матиќ Радомир, директор на Електро^ 
хемискиот комбинат во изградба „Биљана", Скопје; 

— Улчар Адријана, директор на Вишата педа-
гошка школа во Скопје; 

— Мазов Иван/ новинар од Скопје; и 
— Колономос Жамила, народен (пратеник. 
б) во Факултетскиот совет на Медицинскиот 

факултет се избираат: 
— Јаковлевски Трпе, народен пратеник; 
— Ѓоргов Васил, народен ,пратеник; 
— Икономов Ѓорги, претседател на Народниот 

одбор на општина Идадија — Скопје; 
— Манева Лилјана, народен: пратеник; 
— Георгиев Душко, директор на Републичкиот 

завод за социјално осигурување; 
— Камчевски Блажо, претседател на Републич-

киот одбор на Синдикатот на рударските и мета-
,луршките работници на Народна Република Ма-
кедонија; 

— Кузмановски Боге, сојузен народен: прате-
н-ик; 

— Милковски Боро, главен и одговорен уредник 
на „Нова Македонија"; и 

Попадиќ Вукашин, директор на Централниот 
хигиенски завод. 

в) во Факултетскиот совет на Земјоделско-шу-
марскиот факултет се избираат: 

— Митевски Методи, народен пратеник; 
— Димитриевски Мито, сојузен народен прате-

ник; 
— Петровски Милан, народен пратеник; 
— Стаменков Владо, народен: пратеник; 
— Инж. Николовски Филип, помошник секре-

тар во Секретаријатот за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет; 

-— Брајковски Живко, претседател на Главниот 
задружен сојуз на Народна Република Македонија; 

— Инж. Оровчанец Илија, директор на Земјо-
делско-ишитателниот институт; 

— Инж. Грујоски Борис, помошник секретар г,о 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет; и 

— Ем Д-р Ханс, вонреден професор на Земјо-
делско-шумарекиот факултет на Универзитетот во 
Скопје. 

г) во Факултетскиот совет на Техничкиот фа-
култет се избираат: 

— Инж. Георгиевски Киро, народен пратеник; 
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— Инж. Паплер Славко, директор на Заводот 
за геолошки истражувања на Народна Република 
Македонија; 

— Анастасов Киро, (потпретседател на Народ-
ниот одбор на Скопска околија; 

— Ќосев Стојан, заменик директор во Заводот 
за стопанско планирање на Народна Република Ма-
кедонија; 

— Стојановски Миле, професор во Средио-тех-
ничкото училиште во Скопје. 

— Христов Страшо, сојузен народен пратеник; 
— Инж. Киријас Тиберије, секретар на Советот 

за социјална политика и комунални: прашања на 
Народна Република Македонија; 

— Дутанова Васка, народен пратеник; и 
— Симитчиев Асен, народен пратеник. 
д) во Факултетскиот совет на Економскиот фа-

култет се избираат: 
-— Романо Мориц, народен пратеник; 
— Симоновски Живко, член на Секретаријатот 

на Републичкиот совет на синдикатите; 
— П еповски Светозар, секретар за општи сто -

лански работи на Извршниот совет; 
— Бурзевски Ванчо, народен пратеник; 
— Миловски Киро, редовен професор на Еко-

номскиот факултет на Универзитетот во Скопје; 
— Трајановски Драги, на,роден пратеник; 
— Тонев Бошко, директор на Народната банка 

на ФНРЈ — централа за Народна Република Ма-
кедонија; 

— Дуковски Ристо, потпретседател на Народ-
ниот одбор на Скопска околија; и 

— Чемерски Ангел, директор на Заводот за сто-
панско планирање на Народна Република Македо-
нија. 

ѓ) во Факултетскиот совет на Правниот факул-
тет се избираат: 

— Корабар Перо, народен пратеник; 
— Кантарџиски Димо, судија на Врховниот 

суд на Народна Република Македонија; 
— Тозија Драги, државен потсекретар во Др-

жавниот секретаријат за внатрешни работи; 
— Групче Асен, претседател на Врховниот суд 

на Народна Република Македонија; 
— Атанасовски Атанас, судија на Врховниог 

суд на Народна Република Македонија; 
— Гривчев Васил, потпретседател на Народни-

от одбор на Скопска околија; 
— Дуковски Јован, јавен обвинител на Народна 

Република Македонија; 
— Крстевски Александар, секретар за општа 

управа на Извршниот совет; и 
— Хаџи Василев Миле, советник во Народното 

собрание. 
е) во Факултетскиот совет на Природо-ш/гема-

тичкиот факултет се избираат: 
— Попов Благој, народен пратеник; 
— Унковски Ванчо, народен пратеник; 
— Петковски Боро, уредник на весникот ,/Груд-

беник"; 
— ЈГукич Стјепан, професор на Вишата педа-

гошка школа во Скопје; 
— Пековски Боро, директор на Заводот ра ста-

тистика на Народна Република Македонија; 

— Поповски Душко, член на Претседателството 
на Централниот комитет на Народната младина на 
Македонија; 

— Гилберт Д-р Ф луми јани, редовен професор 
на Природо-математичкиот4 факултет на Универ-
зитетот во Скопје; 

— Тошев Димче, доцент на Природо-математич-
киот факултет на Универзитетот во Скопје; и 

— Ставрев Љупчо, секретар на Централниот ко -
митет на Народната младина на Македонија. 

Ш. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува важноста на Одлуката за одредување 
бројот и за избирање членови на факултетските 
совети на факултетите од Универзитетот во Скопје, 
број 1399 од 17 декември 1956 година („Службен 
весник на НРМ" бр. 35/56) и важноста на Одлуката 
за разрешување и избирање член на Факултет-
скиот совет на Земјодел ек о- шумарскиот факултет 
на Универзитетот во Скопје број 4 од 6 јуни 1958 
година („Службен весник на НРМ" бр. 22/58). 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот да 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Број 44/2 
24 февруари 1959 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател Претседател 
на Републичкиот собор, на Народното собрание, 
Киро Георгиевски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 

47. 
На основа член 169 став 2 од Законот за здру-

жувањето во стопанството Народното собрание на 
Народна Република Македонија на Седмата седни-
ца на Соборот на производителите одржана на 24 
февруари 1959 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ СТАТУТОТ НА СТРУЧНОТО 
ЗДРУЖЕНИЕ НА ДИСТРИБУТИВНИТЕ ЕЛЕК-
ТРИЧНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА (НА НАРОДНА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I Се одобрува Статутот на Стручното здруже-
ние на дистрибутивните електрични претпријатија 
на Народна Република Македонија број 38 од 3 ок-
томври 1958 година. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 35 
24 февруари 1959 година 

Скопје 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Народното собрание, 
Борко Темелковски, с. р. Лазар Колишевски, с. р. 
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48. 
Народното собрание на Народна Република Ма-

кедонија, на Седмата заедничка седница на Репуб-
личкиот собор и Соборот на производителите, одр-
жана на 24 февруари 1959 година, откако го ислуша 
експозето на претставникот на Извршниот совет и 
ја разгледа Анализата за положбата и проблемите 
во станбено"комуналната изград,ба, урбанизмот и 
станбените заедници во Народна Република Маке-
донија констатира дека: 

1. Во Народна Република Македонија, во пери-
одот од ослободувањето до денеска, за решавањето 
на проблемите од станбено-комуналната област и 
урбанизмот беа правени знатни напори и покрај 
тоа што поголемиот дел од расположивите инвес-
тиции беа издвојувани за јакнење на производ не-
материјалната база на земјата. 

Постигнатите резултати во споменатиот период 
во станбеео-комуналната област и урбанизмот се 
мошне големи. Во цела Народна Република Маке-
донија, помеѓу 1945—1957 година се изградени 37.479 
станови при што биле вложени околу 45 милијарди 
динари. Во последните две години т.е. во 1957 и 1958 
година, во станбената изградба се инвестирани 3,8 
милијарди динари општествени средства и изгра-
дено 3.141 стан со 176.770 м2 нето станбена пово-
шина. 

За изградбата на комунални објекти (водоводи, 
канализации, улици, зелени површини итн.), чии 
број е исто така голем, се инвестирани околу 5 ми-
лијарди динари. 

И покрај ваквата обемна станбено-комунална 
изградба, поради низа објективни фактори (заоста-
натоста) во секој поглед на наследениот од мина-
тото станбен фонд, брзиот развиток на индустри-
јата и другите стопански области, брзиот процес на 
урбанизацијата на населението итн.) станбено-кому-
налниот стандард на населението не се покачуваше 
пропорционално' со брзиот пораст на потребите. Ка-
ко резултат на ваквата положба, се до крајот на 
1957 година, имавме извесно влошување на стан-
бените условија во град ежите населби а особено во 
поголемите градови каде што и стопанскиот разви -
ток беше многу појак (голем механички прилив на 
населението). 

2. Вложувањето од година во година на се поз-
начителни средства како од општинските фондови 
за кредитирање на станбената изградба така и од 
другите извори ((буџетски средства, средства од сто-
панските и други организации и установи, самопри-
донесите, доброволната работа, средствата за стан-
бена изградба на самите граѓани било да се тие вло-
жуваат преку станбени задруги или индивидуално 
итн.) од една страна и донесените конкретни про-
писи од друга страна, овозможуваат многу поин-
тензивна станбено-комунална изградба, и даваат ос-
нова за (решавање на станбено-комуналните и д рухи 
проблеми и тоа во склад со вистинските потреби и 
можности. 

3. Низата мерки преземени во изминатиот пе-
риод (Административната прераеподелба на станбе-
ниот фонд во првите години по ослободувањето, из-
градбата на нови станови, подобрувањето на про-
сечниот квалитет на новоизградените станови итн.) 

придонесоа на голем број трудбенички семејства 
значително да се подобри станбената положба, од-
носно овозможија извршување на порамномерна 
расподелба на расположивиот станбен фонд. 

4. Со воведувањето на новиот стопански систем 
а особено со формирањето на наменските фондови 
за кредитирање на станбената изградба, беа соз-
дадени потребните услови за отклонување на преч-
ките што го отежнуваа решавањето на многуброј-
ните проблеми од станбено-комуналната област и 
урбанизмот. 

Во текот на 1958 година, беа донесени прописи 
за усмерување и оатштествена контрола на станбе-
ната изградба, како и прописи за национализација 
на поголемите наемни згради и градежните земји-
шта што во зоатна мера ќе придонесе идната стан-
бена изградба да се одвива поекономично. 

5. Вложените материјални средства за решава-
њето на комуналните проблеми во градовите и Дру-
гите населени места овозможија поинтензивна ко-
мунална изградба. Иако, ориентацијата била глав-
но на изградба на водовода сепак, е изграден во из-
минатиот период и голем број други комунални 
објекти. 

6. Општественото управување со станбените 
згради последниве години ја покажа својата оправ-
даност и даде видни резултати, кои се огледуваат 
не само во поголемата грижа и подоброто чување 
на станбениот фонд, но и во успешното решавале 
на другите прашања во врска со управувањето и 
расподелбата на станбениот фонд во новите услови 
на социјалистичка изградба на нашата земја. 

7. Сојузната народна скупштина во текот на 
1957 година разгледувајќи ја проблематиката на 
постојните станбени заедници чија полна афирма-
ција ја отежнуваа низа тешкотии, ја конкретизира 
улогата на станбените заедници во нашите нови 
услови. 

Комуните^ политичките и општествените органи-
зации особено во поголемите градови сериозно се 
заложија во 1958 година не само за формирањето 
но и за правилното функционирање на новите стан-
бени заедници. Меѓутоа, новите станбени заедници 
сеуште наидуваат на голем број тешкотии и преч-
ки, кои со добра координирана активност од сите 
заинтересирани треба да се отклонат. 

Имајќи ги предвид постигнатите резултати од 
ед,на страна и слабостите односно пропустите во до-
сегашната работа при решавањето на проблемите 
од областа на станбено-комувалната изградба, ур-
банизмот и општественото управување со станбениот 
фонд од друга страна и сметајќи дека веќе се соз-
дадени потребните услови кои ќе го обезбедат пос-
тепеното и покомплексно^ решавање на пробле-
мите од споменатите области, 

на основа член 21 став 3 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичко устројство 
и органите на власта на Народна Република Маке-
до-нија и член: 108 став 2 од Деловникот на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија ја донесува следната 
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П Р Е П О Р А К А , 
за станбено-комуналната изградба, урбанизмот 

и станбените заедници 

I. 

Поради големите потреби на населението од нов 
станбен фонд, кон решавањето на станбениот проб-
лем ќе треба да се оди: не само' преку зголемување 
на финансиските средства, туку и преку изградба 
на поевтини и поскромни, како и во поглед на по-
вршините, така и во поглед на опременоста станови, 
кои ќе одговараат на постигнатиот развиток на оп-
штата и станбената култура на населението и на 
нашите материјални можности. 

За подобрување на нивото на станбениот стан-
дард на населението е потребно: 

1. Политиката за идната станбена изградба на-
родните одбори треба да ја определуваат само пре-
ку квалитетно изработени, комплексни и конкрети-
зирани повеќегодишни програми за станбена из-
градба, со потребната економск о- техничк а докумен-
тација. 

Програмер и станбената изградба треба да обез-
беди систематска, планска и рационална станбена 
изградба во населените места во општинското под-
рачје, бидејќи таа ќе претставува основа по која 
урбанистичките, комуналните и другите надлежни 
органи на народниот одбор ќе издаваат локации, 
одобруваат идејни и главни проекти, издаваат до-
зволи и други акти во врска со станбената изград-
ба итн. 

При изработката на повеќегодишните програми 
за станбена изградба треба да се води посебно смет-
ка за следното: 

— станбената изградба задолжително да се по-
с.матра во склопот на една урбанистичка целина; 

— изградбата на привремени палијативни и 
приземни станбени згради на слободни простории 
вон од зафатот на урбанистичкиот план на населе-
ното место не би требало да доаѓа предвид при ре-
шавањето на станбениот проблем; 

— големината, опременоста, квалитетот и струк 
турата на становите да биде во Склад со прописите 
за усмерување на станбената изградба; 

— за применување методот на концентрирана 
и комплексна станбена изградба во што поголеми 
станбени зони или блокови, со што би се овозмо-
жило остварувањето не само на подобар конти-
нуитет во градбата на станови но и поевтинување 
на градбата и правилно изведување на реконструк-
циите во нашите градови; 

— применувањето на што поуспешни, поо д бра-
ни и порационални проекти за типски станови, кои 
би могле во голема мера да допринесат за поевти-
нување на станбената изградба. 

2. Кредитната политика на наменските фондови 
за станбена изградба, треба до максимум да се при-
лагоди кон мерките за рационализација на станбе-
ната изградба. Притоа, фондовите за кредитирање 
на станбената изградба треба да служат како осно-
вен мобилизатор на средства од сите извори во ид-
ната станбена изградба. 

Преку расподелбата на средствата од фондо-
вите за кредитирање на станбената изградба народ-
ните одбори треба да водат одредена политика, со 

која ќе се обезбеди изградба на станови, првен-
ствено за оние трудбеници кои имаат најголема по-
треба од станови. 

3. Станбеното задругарство треба во иднина да 
се развива на поширок фронт, бидејќи тоа претста-
вува многу важен облик за мобилизирање на инди-
видуални средства односно за мобилизирање на ак-
тивноста на самите трагани во станбената изградба. 

4. До зголемување на финансиските средства за 
станбена изградба може да се дојде и преку поли-
тиката на постепено воведување на извесни еко-
номски елементи во станарината т. е. со воведување 
на дополнителни станарини за оние станови кои 
имаат поголем конфор и з г о л е м и станбени повр-
шини отколку се одредени со нормативите, би се 
овозможил и полесен премин кон полна економска 
станарина и поголеми средства за одржување на 
станбениот фонд и постапно би се ублажила не-
сразмерната расподелба на постојниот станбен фонд 

За несправедливо регулирање на потстанар-
ските односи треба да се максимираат кириите за 
издавање под наем на станбени простории од при-
ватна сопственост или станбените простории во оп-
штествена сопственост кога самите корисници за-
сниваат потстанарски односи. 

5. Усовршувањето на организацијата за граде-
ње на станбени згради односно станови, за убрзу-
вањето и поевтинувањето на градбата успешно мо-
же да се решава со создавање на поголеми гра-
дежни претпријатија кои би биле специјализирани 
за станбена изградба. 

За да се постигне оваа цел би требало, преку 
одреден инвеститор, од името на сите непосредни 
инвеститори, да се склучува договор за подолг вре-
менски период со сите заинтересирани претприја-
тија здружени како кооперанти (градежни претпри-
јатија, проектни организации, претпријатија за про-
изводство на градежни материјали, претпријатија 
за занаетчиски услуги и сл.). На овој начин ќе се 
овозможи да се создаваат кооперантски односи по-
меѓу сите заинтересирани фактори во областа ^а 
станбената изградба. 

6. Натамошно унапредување на системот на гра-
дењето, односно поевтинување^ на станбената из-
градба да биде условено од извршување на рекон-
струкција и модернизација на индустријата за гра-
дежни материјали и градежни елементи. 

За таа цел, народните одбори и надлежните ре-
публички органи треба да ги преземат потребните 
мерки: 

— за зголемување капацитетите на туланите и 
тоа преку реконструкции на веќе постојните и из-
градба на нови капацитети, а особено по однос на 
асортиманот и квалитетот; 

— за ориентација на индустријата на градежни 
материјали кон производство на шупливи произво-
ди, монтажни елементи, конструкции и нови гра-
дежни материјали, со што би се овозможило по-
стапно воведување на индустриски начин на гра-
дење на станови; 

— за модернизација на производството на ка -
мени материјали (кршен камен, чакал и песок). 

7. Со порастот на обемот на станбената изград-
ба, занаетчиско-завршшгге капацитети, кои се сега 
тесно грло за побрзата изградба на станови, ќе 
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претставуваат тежок проблем и мошне голема преч-
ка за поинтензивна станбена изградба. Поради тоа, 
би требало не само градежните претпријатија но и 
самите општински народни одбори посериозно да се 
зафатат со организацијата и формирањето на нови 
занаетчиски капацитети, како и со систематско из-
дигање на потребниот стручен кадар. 

8. Бидејќи концентрацијата на се поголеми оп-
штествени средства во фондовите за кредитирање 
на станбената изградба е важен услов за конти-
нуирана и поширока изградба, општинските народ-
ни одбори особено на поголемите градови, би тре-
бало да се зафатат со образување на заводи или 
управи за станбена изградба, кои би ја организи-
рале и спроведувале станбената изградба на под-
рачјето на еден град, општина или цела околија. Би 
требало до максимум да се ограничи изведувањето 
на станбената изградба преку непосредни инвести-
тори (подготовка на техничка документација, ли-
цитации и изведување). 

9. За да би се подготувачките работи за стан-
бената изградба благовремено и квалитетно извр-
шување, треба проектирањето да се врши знатно 
пред градењето. 

10. Да би се застанало на пат на дивата станбен! 
изградба, општинските народни одбори треба да ја 
зајакнат градежната инспекција, како би се дивата 
градба спречувала уште во самиот почеток на град -
бата. 

11. Одделни напори треба да се прават и за 
одржувањето на постојниот станбен фонд, со што 
ќе се овозможи продолжување векот на траењето 
на старите станбени згради. 

И. 
За да се обезбеди што поправилно оформување 

на просторот, т. е. да би развитокот на градовите и 
останатите населени места бил што поправилно ус-
мерен е потребно од страна на општинските народ-
ни одбори да се преземе следното: 

1. Изработката на урбанистичките планови да 
се базира на солидни економско-технички подлоги. 
За постигање на ова треба да постои ориентација 
кон посистематско' издигнување на потребниот ур-
банистички кадар во околиските и општинските 
народни одбори. 

2. Да се преземат потребни мерки за изработка 
на детални геодетски подлоги за оние градови и 
населени места за кои такви сеуште не постојат. 

3. Преку општинските буџети би требало бла-
говремено' да се обезбедуваат потребните финан-
сиски средства за изработка на урбанистичките 
планови. 

III. 
За што поуспешно решавање на многубројните 

проблеми од комуналната област, општинските на-
родни одбори треба да ги преземат следните мерки: 

1. Да се воведе системот на самофинансирање 
на оние комунални фондови кои за тоа имаат усло-
ви, водејќи притоа сметка за реалната заработу-
вачка на трудбениците. Овие фондови организа-
ционо да се издвојат од оние што немаат услови да 
се самофинансираат. 

2. За планска изградба на комуналните фон-
дови е потребно да се изготват повеќегодишни про-

грами за комунална изградба. Притоа, како приори-
тетно да се земат водоводите, канализациите и ули-
ците. Во овие програми најважно' е да се направи 
конкретизиран план за реализирање на истите со 
мобилизирање на сите можни извори Сдел од фоч-
довите за кредитирање на станбената изградба, дел 
од штедните влогови, доброволна работа, самопри-
донес и слично). 

IV. 
Со цел што побрзо и насекаде каде што посто-

јат услови да се формираат нови станбени заедни-
ци или воколку се формирани истите да се органи-
зационо зајакнат, е потребно да се преземе след-
ното: 

1. Општинските народни одбори и другите за-
интересирани органи и организации треба да пока-
жат уште поголема иницијатива, како би се проце-
сот за формирање на нови станбени заедници одви-
вал што побрзо, а особено на сервисите и устано-
вите за кои има сигурна перспектива за економско 
делување. За формирањето на сервисите треба да 
се посебно заангажираат и самите станбени заед-
ници. 

2. Да би могле веќе формираните нови станбени 
заедници што побрзо да ги решаваат организацио-
ните, Финансиско-материјалните и други прашања, 
потребно е да им се даде подршка во секој поглед. 

3. Полк успех во организирањето и работата на 
новите станбени заедници може да се постигне ако 
постои тесна координација помеѓу станбените заед-
ници, општинските народни одбори, заинтересира-
ните органи и организации. 

4. Од посебна важност за што побрза афирма-
ција на новите станбени заедници може да биде 
помошта која би требало да им ја даваат стопан-
ските организации кои се наоѓаат на територијата 
на поодделните станбени заедници. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

НС Бр. 40 
24 февруари 1959 година 

Скопје 
Претседател 

на На,родното собрание, 
Лазар Колишевски, с. р. 

49. 
На основа член 110 и 111 од Уредбата за дано-

кот на доход („Службен лист на ФНРЈ" бр. 18/56), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ОД ГОДИШ-
НИОТ ИЗНОС НА ДАНОКОТ НА ДОХОД КОЈ ЌЕ 
СЕ НАПЛАТУВА ВО ПРВО, ВТОРО, ТРЕТО И 

ЧЕТВРТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1959 ГОДИНА 

I. 
Даночните обврзници на данокот на доход од 

земјоделство, на данокот на доход од. самостојни за-
нимања и имоти и данокот за употреба на туѓа ра-
ботна сила за I, И, Ш и IV тримесечје на 1959 го-
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дина данокот го плаќаат во проценти определени со 
оваа одлука. 

II. 
Даночните обврзници на данокот на доход од 

земјоделство за I, П, Ш и IV тримесечје на 1959 го-
дина, данокот го плаќаат во следните проценти од 
извршениот разрез на данокот на доход од земјо-
делство за 1959 година, а додека истиот не биде из-
вршен од извршениот разрез за 1958 година и тоа 
на подрачјето на: 

I трим. П грим. П! трим. IV грим. 

1. Скопска околија 24 25 25 26 
2. Битолска околија 26 20 25 29 
3. Кумановска околија 27 15 28 30 
4. Охридска околија 25 15 25 35 
5. Тетовска околија 17 20 33 30 
6. Т. Велешка околија 21 24 27 28 
7. Штипска околија 25 20 25 30 

Народните од,бори на околиите најдоцна 
20. Ш. 1959 година можат да пропишат поголеми 
односно помали проценти по кои ќе се наплатува 
разрезаниот данок на доход од земјоделството на 
подрачјето на одделните општини, под услов со вака 
одредените проценти да се обезбеди масата на да-
нокот на доход од земјоделството која би се нашта -
тувала со примената на процентите од оваа одлука 
на подрачјето на околијата. 

III. 
Даночните обврзници на данокот на доход од 

самостојни занимања и имоти за I, П, Ш и IV три-
месечје на 1959 година на име данок плаќаат по 
25% од годишниот паушално разрезан данок на до-
ход за 1959 година, односно од разлеваниот данок 
за )1957 и 1958 година и тоа на подрачјето на сите 
околии. 

IV. 
Даночните обврзници на данокот за употреба 

на туѓа работна сила за I, П, Ш и IV тримесечје за 
1959 година плаќаат данок на доход од процентите 
определени во точка II односно точка Ш на оваа 
одлука. 

V. 
Народните одбори на општините се должни нај -

доцка до 28. ПГ. 1959 година на вообичаен начин да 
ги објават процентите по кои даночните обврзници 
се должни да го плаќаат данокот на доход по три-
месечја. 

VI. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 09—477/1 
2 март 1959 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грунески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

50. 
На основа член 3 и 47 од Основниот закон за 

заштита на добитокот од заразните болести („Служ-
бен лист на ФНРЈ" број 26/54), член 6 и 10 од За-
конот за заштита на добитокот од заразните бо-
лести („Службен весник на НРМ" бр. 9/56) и член 13 
под а точка 2 и б точка 5 од Уредбата за пренесу-
вање на работите во надлежност на републичките 
органи на управата односно републичките совети 
(„Службен весник на НРМ" бр. 25/58), Секретари-
јатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет донесува 

Н А Р Е Д Б А . 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И СПРОВЕДУВАЊЕТО 
МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ДОБИТОЧНИТЕ 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1959 ГОДИНА 

I. 
По одредбите на оваа наредба народните од-

бори на општините и околиите во 1959 год. ќе ги 
организираат и спроведуваат потребните мерки за 
спречување на овие добиточни заразни болести: 

1. Бес 
2. Туберкулоза 
3. Бруцелоза 
4. Антракс 
5. Шушкавец 
6. Чума по свињите 
7. Врбаеац ((црвен ветар) по свињите 
8. Краста 
9. Чума по птиците 

10. Сакагија 
11. Заразна к,ривотница кај овците 
12. Ентеротоксемија ка ј овците и заразен про-

лив кај јагнињата 
13. Тифус ка ј домашните птици и белата дрска-

вица ка ј пилињата 
14. Белодробна строегилоза к а ј овците 
15. Пироилазмоза 
16. Заразните болести ка ј пчелите 

1. Бес 
а) Превентивно инжектирање на кучињата про-

тив бесот на целата територија на НРМ ќе се из-
врши до 15 април 1959 година; 

б) Кучињата постари од три месеци кои не би-
дат инж ек тирани мораат да се уништат; 

в) Истовремено со иежектирањето против бе-
сот ќе се врши и дехелментизација на кучињата. 

2. Туберкулоза 
а) Општа и задолжителна туберкулинизација 

на сите говеда ќе се изврши во сите општествени 
и задружни стопанства и населбите што ќе ги од-
реди Управата за ветеринарна служба при Секре-
таријатот за земјоделство и шумарство на Изврш-
ниот совет. 

3. Бруцелоза 
а) Во сите општествени и задружни стопанства 

и населбите што ќе ги одреди Секретаријатот за 
земјоделство и шумарство ќе се земе крв од сите 
говеда и свињи за преглед на бруцелоза, најдоцна 
до 30. VI. 1959 година. 
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4. Антракс 
а) Во сите дистрикт на антраксот ќе се изврши 

двократно инжектирање на добиток против болеста 
антракс. Надлежниот околиски ветеринарен ин-
спектор ќе одреди кои места на подрачјето на око-
лијата се сметаат за антраксни дистрикт . 

Регистрираните населби како дистрикти на ан -
траксот во кои во последните 6 години не е уста-
новен антракс ка ј добитокот нема да се третираат 
како дистрикти на антраксот; 

б) Ако опнггонародните стопанства се стацио-
нерни антраксни дистрикти ќе се изврши двократно 
инжектирање. 

в) Дрвото превентивно инжектирање ќе се из-
врши' нај доцна до 31 мај 1959 година, а второто 5 ме-
сеци по првото иижектирање. 

5. Шушкавец кај говедата 
а) Мерките пропишани за инжектирање на до-

битокот против антраксот ќе се применуваат и за 
превентивного инжектирање на говедата против 
шушкавецот. 

6. Чума по свињите 
а) Општо задолжително двократно инжектира-

ње на свињите против чумата ќе се изврши во сите 
општонародни и задружни стопанства, како и на 
свињите на територијата на Кумановска и Скопска 
околија, потоа на подрачјето на општините: Проби-
штип, Св. Николе, Берово, Пехчево, Делчево и Ново 
Село. 

Задолжително' двократно инжектирање ќе се 
изврши и во сите населби во кои е установена ну-
лтата по свињите во текот на 1958 година. 

Советот надлежен за ветеринарство на Штип-
ска околија може во случај на потреба задолжител-
ното инжектирање на свињи против чумата, да го 
прошири и на други општини. 

Првото превентивно инжектирање ќе се извр-
ши најдоцна до 30 април 1959 год. а второто пег 
месеци по првото; 

б) Превентивно инжектирање ќе се врши со 
кристал виолет вакцина. 

Ослободени односно атенуирани вируси можат 
да се употребуваат само со специјално одобрување 
од Управата за ветеринарна служба при Секрета-
ријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот 
совет; 

в) Свињите кои се терат на заедничко пасиште 
или жирење морат предварителео да бидат заштит-
но инжектирани најмалку на 21 ден пред тргнува-
њето; 

г) Свињите кои се терат или транспортираат од 
една околија во друга, ако служат за натамошно 
одгледување, пред тргнувањето' односно Утоварот 
треба задолжително да се серумираат, доколку не 
се превентивно заштитени. 

7. Црвен ветар по свињите 
а) Превентивно инжектирање на свињите про-

тив црвениот ветар ка ј свињите ќе се изврши во 
краевите што се стационерно заразени со црвениот 
ветар ка ј евтините. 

Надлежниот околиски ветеринарен инспектор 
ќе ги одреди местата што се сметаат за стационерно 
односно повремено заразени. 

8. Краста 
а) Во подрачјата во кои владееше крастата во 

текот на минатата година, најдоцна до крајот на 
април ќе се изврши преглед на добитокот за краста 

До 15 октомври 1959 год, ќе се изврши и дво-
кратно капење на овците од сите стада во кои беше 
установена крастата во текот на 1958 година, од-
носно во кои ќе биде таа установена до 15 октомври 
1959 година; 

б) Овците од стадата што одат на леша исиаша 
а во кои имало краста во 1958 година односно во кои 
ќе се појави таа во периодот пред тргнувањето на 
летна истата , задолжително треба да се искапат 
најмалку еднаш уште дури се на зимните пасишта. 

За стадата овци кои подлежат на капење ло 
претходниот став, доколку не бидат искапени, над-
лежните ветеринарни инспектори не смеат да дадат 
уверенија за здравственост. 

9. Чума по птиците 
а) Задолжително превентивно инжектирање на 

кокошките против чумата со муктезар вакцина ќе 
се изврши во времето од 1 октомври до 31 декември 
1959 година; 

Во случај на појава на чума сите кокошки 
БО незаразените дворови во населбата ќе. се инжек-
тираат превентивно против чумата, а во заразените 
дворови ќе се примени колење и др. ветеринарно-
санитарни мерки, сходно постојните прописи; 

в) Во општана родните и задружните стопан-
ства што се занимаваат со одгледување на кокошки 
ќе се изврши задолжително инжектирање на пили-
њата против чумата. 

10. Сакагија 
а) Во сите населби во кои сакати јата е устано-

вена во 1957 год. ќе се изврши ед,нократна офтал-
момалеинизација и земање на крв на сиот едноко-
гтитен добиток до крајот на ноември 1959 година. 

Во сите населби во кои сакагијата е установена 
во текот на 1958 година ќе се врши двократна оф-
талмомалеинизација и земање на крв на сиот едно-
копитен добиток. 

Првата офталмомалеинизација и земање на крв 
ќе се изврши др крајот на јуни, а втората до кра-
јот на ноември 1959 година; 

б) Во општонаро дните и задружните стопанства 
задолжително ќе се изврши офталмомалеинизација 
и земање на крв за преглед на сакагија од сиот 
еднокопитен добиток. 

Двократна офталмомалеинизација односно зе-
мање на крв ќе се изврши во оние општонародна и 
задружни стопанства во кои сакагијата е устано-
вена во последните две години; 

в) Шумските и другите работилишта што рабо-
тат со еднок опитен добиток должни се да преземат 
мерки ангажираните коњи да бидат прегледани за 
сакагија. Негативниот резултат ветеринарната ста-
ница го забележува на пасошот или на сопствени-
кот на добитокот му издава потврда; 

г) Лицата кои стално' се предвижуваат со едно-
копитен добиток од околија во околија, должни се 
тие животни да ги подвргнат на преглед за сака-
гија секој 40 дена. Негативниот резултат ветери-
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нарната станица ќе го забележи на грбот на пасо-
шот или на сопственикот ќе му издаде потврда. 

11. Заразна кривотница кај овците 
'"""ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-

нителни на заразната кривотница и лекување на 
овците во стадата за кои се утврди да се заразени 
со заразната кривотница. 

На лекување подлежат сите овци во заразеното 
стадо. 

12. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 
кај јагнињата 

Ќе се изврши двократно заштитно инжектира-
ње на овците против ентеротоксемијата и заразниот 
пролив во подрачјата каде се јавуваат. 

Околиските ветеринарни инспектори ќе ги од-
редат населбите и стопанските организации каде ќе 
се изврши предното инжектирање. 

13. Тифусот кај домашните птици и бела дрскавица 
кај пилињата 

"""Во борбата против тифусот ка ј домашните пти-
ци и белата дрскавица ка ј пилињата ќе се поста-
пува во се спрема Наредбата за спречување и от-
странување на тифусот к а ј кокошките и белата 
д рскавица ка ј пилињата („Службен весник на 
НРМ" бр. 23/57). 

14. Бело дробна стронгилоза 
Лекување на овците против белодробна строн-

гилоза ќе се врши во населбите и стадата каде таа 
ќе се појави. 

За оваа цел е потребна претходна согласност нч 
ОКОЛИСКИОТ ветеринарен инспектор. 

15. Пироплазмоза 
Во времето од месец мај до месец септември да 

се изврши двократно капење со противкрлежни 
средства на сите овци и овни од расата мерино а по 
можност и на сите мерино-мелези. 

16. Заразни болести по пчелите 
Ќе се изврши преглед на сите кошници и сан-

даци пчели во општонародните и задружните сто-
панства, а спрема можностите и во индивидуалните 
стопанства. 

III. 
Туберкулинизација на говедата и домашните 

птици и офталмомалеинизациј а на еднокопитниот 
добиток, можат да вршат само ветеринарни лекари. 

Сите останати стручни работи од дел И можат 
да ги вршат и ветеринарните техничари. 

Ветеринарните болничари можат да вршат ин-
жектирање на кучиња против бесот и претпазно 
ин јектирање на домашни птици против чумата. 

IV. 
Во случаите кота за некоја од акциите од дел II 

на оваа Наредба е потребна согласност на околи-
скиот ветеринарен инспектор, фактурите за тие 
акции што ги издава ветеринарната станица, пред 
наплатата треба задолжително да бидат заверени 
од околискиот ветеринарен инспектор. 

V. 
Евиденција за напред изнесените акции се води 

по устадговшите обрасци. 

По 10 дена од свршетокот на секоја од напред 
наброените акции,, ветеринарната станица доставува 
извештај до општинскиот и околискиот ветерина-
рен инспектор, а по 20 дена од свршетокот на акци-
јата околискиот ветеринарен инспектор за своите 
подрачја доставува сумарен извештај до Управата 
за ветеринарна служба при Секретариј атот за зем-
јоделство и шума,рство на Извршниот совет. 

VI. 
Поподробни напатствија и инструкции за спро-

ведувањето на оваа наредба ќе дава Управата за 
ветеринарна служба при Секретаријатот за земјо-
делство и шумарство на Извршниот совет. 

VII. 
Оваа наредба влегува во сила од денот на неј-

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

Број 1523 
21 февруари 1959 година 

Скопје 

Секретар 
за земјоделство и шумарство 

на Извршниот совет, 
Методи Митевски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските' организации под 
рег.^бр. 71, на страна 295 е запишана под назив: 
Општа -земјоделска задруга „Маџари", со седиште 
во с. Маџари - Скопско. Предмет на работењето на 
задругата е: 

— Ќ е го организира унапредувањето на земјо-
дел,ското' и сточарското производство на својата 
територија, по пат на кооперација со земјоделските 
призводители и со организирање разни други мер-
ки и акции во земјоделското и сточарското произ-
водство-, како и со организирање на сопствени деј-
ности и погони во областа на земјоделското и сто-
чарското производство (припусни, семечистачки, 
машински и други станици, насади, сточарски фар-
ми, економии и др.); 

— Организира заедничка набавка на средства 
за земјоделското производство и широката потро-
шувачка за своите потреби и за потребите на своите 
членови и земјоделците на својата територија; 

.— Организира откуп и продажба на произво-
дите на задругата, своите членови и земјоделците 
од својата територија; 

— Организира преработка на земјоделските про-
изводи на задругата, задругарите и земјоделците од 
својата територија; 

— Работи за стручното, културно-просвегното 
и економското издигање иза земјоделските произво-
дители; 



Стр. ш - 1вр. б СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА М 16 март 195Ѕ 

— Организира штедно-кредитна служба соглас-
но постојните законски прописи и врши кредитира 
ње на земјоделците со банкови кредити; 

— Организира услужни: занаетчиски и други 
работилници за вршење услуги на задругарите и 
д рудите земј оделци; 

— Организира производство на домашни Рако-
творби на својата територија; и 

— Орга,низира собирање, откуп и продажба на 
шумски плодови и лековити растенија. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината „Саат Кула" Скопје бр. 1659 
од 11-1Н-1958 година. 

Членови на Управниот одбор на задругата се: 
Трајан Тасевски, Перо Димитровски, Стеван Тодо-
ров, Љубе Триковски, Љубе' Спасовски, Перо Трај-
ковски и Панче Димовски. Задругата ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат Љубомир Ни-
колов Трпковски, Петар Спасов Димитровски и 
Трајан Томов Спасовски. 

\ Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 180/58. (355) 

Окружниот стопа,нски суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските орга,низации на 
29-1-1958 год. под ред. бр. 1, на страна 148 е запи-
шана под фирма: Продавница, со седиште во Штип. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на.намештај од сопственото произ-
водство на Претпријатието ,,Треска" — Скопје, ка-
ко и ,продажба на производи од други дрвно-инду-
стриски претпријатија поради дополнување на 
гсартименот. 

Продавницата е основа,на од, Претпријатието за 
намештај „Треска" — Скопје, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Штип бр. 13855 од 22-1-
1958 годдаа. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Варадиеовски Петар. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 11/58. 0345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во (регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 85, на страна 345 е запишана под фирма: 
Земјоделска задруга „Митре и Стеван" од с. Горно 
Којнаре — Продав,ница во село Горно Којнаре. 
Предмет ,на работењето на продавницата е: да на -
бавува, купува и продава разни индустриски стоки 
од широка потрошувачка за членовите задругари и 
други; да набавува и купува разни стоки од сел-
скостопанското производство^. 

Продавницата е основана согласно' со одобре-
нието на НО на општината Табановце бр. 8133 од 
24-1-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Симиќ Митов Влајко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува Ј. 
раздолжува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 100/58. (389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 336, на страна 887 е запишана под фирма: 

Претпријатие — дуќан за колонијал „,Кристал" — 
Скопје — Продавница бр. 2 на „Бит Пазар" во Скоп-
је. Предмет на работењето на продавницата е: тр-
говија со колонијални стоки на мало. 

Продавницата е основана согласно со одобрение-
то на НО на општината „,Кале" Скопје бр. 989 од 
22-П-1958 година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Максим Серафимов Сековски. 

Од Окружниот стопански суд во' Скопје, Фи 
бр. 104/58. (396) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во региста,рот на стопанските организации под 
рег. бр. 233, на страна 679 е запишано под фирма: 
Сточарско претпријатие „Бор", со седиште во Те-
тово. Предмет на работењето на претпријатието е: 
изведување на столарски работи на градежништво-
то ', вршење услуги од столарскиот занает, мебело-
столарски работи, качарски производи и услуги и 
стаклорезачки услуги. 

Претпријатието е основано со решението на 
НО на општината Тетово бр. 17995 од 17-П-1958 год. 

За директор на претпријатието е назначен Ри-
сто Николовски, кој заедно со Васко Илиев Три-
фуновски, шеф на (сметководството, и Никола Фи-
липовски, технички раководител, претпријатието ќе 
го потпишува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 163/58. (408, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации по-д 
рег. бр. 86, на страна 351 е запишана под назив: 
Земјоделска задруга „-Ран производ", со седиште во 
с. Ваков — Кумановско. Предмет на работењето на 
задругата е: набавува, купува и продава разни сто-
ки од стопанската дејност; набавува и продава раз-
ни индустриски стоки од широка потрошувачка на 
членовите задругари и други; работи на унапреду-
вањето и развивањето на лозарството и овоштар-
ството во задругата, како и за потребите на своите 
членови и други; врши кредитирање на своите чле -
нови-задругари спрема нивната кредитна способ-
ност со инвестициони и краткорочни кредити. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината Орашец бр. 267 од 31-1-1958 г. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Маневски Т. Борис, претседател, Божиновски Дим-
чо, Христовски Т. Васил, Јовановски Б. Трајан и 
Божиновски Ивко. Задругата ќе ја потпишуваат 
Маневски Трајанов Борис и Тасевски Ефремов 
Владо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
бр. 169/58. (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 73, на страна 307 е запишана под назив: 
Општа земјоделска задруга „Вера Јоциќ", со седи-
ште во с. Сингешич — СКОПСКО. Предмет на рабо-
тењето на задругата е: 

— го организира унапредувањето на земјодел-
ското и сточарското производство на својата тери-
торија, по пат на кооперација со земјоделските про-
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изводители и со организирање разни други мерки и 
акции во земјоделското и сточарското производ-
ство, како и со организирање на сопствени дејности 
и погони во областа на земјоделското и сточарското 
производство Оприиусни, семечистачки, машински и 
други станици, насади и сточарски фарми, еконо-
мии и др.); 

— организира заедничка набавка на ,средства 
за земјоделското производство и широката потро-
шувачка за своите потреби и за потребите на свои-
те членови и земјоделците од својата територија; 

— организира откуп и продажба на произво-
дите на задругата, своите членови и земјоделците 
од својата територија; 

— организира (преработка на земјоделските про 
изводи на задругата, задругарите и земјоделците 
од својата територија; 

— работи на стручното, културно-просветното и 
економското издигање на земјоделските произво-
дители; ^ 

— организира штедно-кредитна служба соглас-
но ,постојните законски прописи и врши кредити-
рање на земјоделците со банкови кредити; 

— организира услужни занаетчиски и други ра-
ботилници за вршење на услуги на задругарите и 
другите земјоделци; 

— организира производство на домашни Рако-
творби на својата територија; 

— организира собирање, откуп и продажба на 
шумски плодови и лековити би,лки. 

Задругата е основана согласно' со одобрението 
на НО1 на општината ,,Саат Кула" — Скопје бр. 6! В 
од 11-Ш-1958 година. 

За претседател на задругата е назначен Алекса 
Марцекич. Задругата ќе ја потпишуваат Алекса 
Марцекич, Крсто Костов Атанасовски и Џемаил 
Абдулов Мемедовски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фм 
бр. 154/58. (416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 72, на страна 301 е запишана под назив: 
Општа земјоделска задруга „Бел камен", со седи-
ште во с. Арачиново — Скопско. Предмет на рабо-
тењето на задругата е: го организира унапредува-
њето на земјоделското и сточарското производство 
на својата територија по пат на кооперација со зем-
јоделските производители и со организирање разни 
други мерки и акции во земјоделското и сточарско-
то производство, како и со организирање на соп-
ствени дејности и погони во областа на земјодел-
ското и сточарското производство (припусни, семе -
чистачки, машински и други станици, насади, сто-
чарски фарми, економии и др.); организира заед-
ничка набавка на средства на земјоделското про -
изводство и широката потрошувачка за своите по-
треби и за потребите на своите членови и земјодел-
ците на својата територија; организира откуп и про-
дажба на производите на задругата, своите членови 
и земјоделците од својата територија; организира 
преработка на земјоделските производи на задру-
гата, задругарите и земјоделците од својата тери-
торија; работи на стручното, културно-просвет-
ното и економското издигање на земјоделските про-

изводители; организира штедно-кред итна служба 
согласно постојните законски прописи и врши кре-
дитирање на земјоделците со банкови кредити; ор-
ганизира услужни занаетчиски и други работилни-
ци за вршење услуги: на задругарите и другите зем-
јоделци; организира производство на домашни Ра-
котворби на својата територија; организира соби-
рање, откуп и продажба на шумски плодови и п-е--
ковити билки. 

Задругата е основана согласно со одобрението 
на НО на општината ,,Саат Кула" — Скопје бр. 301 
од 11-Ш-1958 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат претседателот 
Анчевски Велко и управникот Тошевски Блажо, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 155/58. (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 328, на страна 1007 е запишана под фирми; 
Фабрика за чевли „Пролетер" — Белград -— Про-
давница, со седиште во Титов Велес. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на соп-
ственото производство и чевли од други произво-
дители поради дополнување на асортиманот соглас-
но чл. 25 од Уредбата за трговската дејност во тр-
говските прегоријатија и дуќани. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Титов Велес број 
03—18779 од З-Ш-1958 год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Никола Котев, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 178/58. (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопа,нските организации под 
рег. бр. 234, на страна 685 е запишано под фирма: 
Индустриска кланица — Тетово во изградба. Пред-
мет на работењето на кланицата е: колење добиток; 
ладно' конзервирање на месо и преработка на др. 
продукти. 

Кланицата е основана со решението на НО на 
општината Тетово бр. 2220 од 4-Ш-1958 година. 

Кланицата ќе ја потпишуваат директорот Сти-
пац Анте и книговодителот Борис Деспотовски во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 174/58. (420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 201, на страна 601 е запишана под фирма: 
Фабрика за производство на конзерви во изградба 
— Куманово. Предмет на работењето на фабрика-
та е: производство и продажба на конзерви од 
овошје и зеленчук. 

Фабриката е основана со решението на НО на 
општината Куманово бр. 03—849/1 од 13-1-1958 год. 

За в. д. директор е назначен Петар Симонов-
ски, кој фабриката ќе ја потпишува во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 208/58. (430; 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ПЕШ стопанските организации под 
рег. бр. 542, на страна 3 е запишана под фирма: 
Казнело поправителен дом — економија — Идри-
зово (со продавница „Љубимица" во нова колонија 
Идризово) Скопска околија. Предмет на работењето 
на економијата е: се занимава со производство на 
земјоделски и сточарски производи, во прв ред ^а 
задоволување на потребите на КПД, додека одби-
тоците од (производите може да ги изнесува за про-
дажба на слободен пазар, било преку своите про-
давници било пак преку франко магацинот на еко-
номијата. 

Основањето на економијата е одобрено од Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи на На-
родна Република Македонија бр. 22792 од 20-ХП-
1957 година. 

Управник на економијата е Глигор Зафиров-
ски, кој заедно со Мишо Савовски, пом. управник, 
и Живковиќ Бранко, шеф на сметководството, еко-
номијата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 796/57. (435) 

рег. бр. 330, на страна 1019 е запишано под фирма: 
Трговско претпријатие на мало со мешани колони-
јални и индустриски стоки ,,Бошава", со седиште 
во Демир Капија. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: купопродажба на стоки во внатреш-
ниот пјромет и тоа: трговија со мешани индустриски 
и колонијални стоки. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Неготино бр. 01—839 од 21-П-1958 г. 

За директор на претпријатието е назначен Пан-
че Борисов Гуцов, кој заедно со Јован Каранфилов, 
претседател на управниот одбор, претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 203/58. (46Ѕ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 235, на страна 700 е запишано под фирма: 
Претпријатие биро за проектирање, со седиште во 
Тетово. Предмет на работењето на претпријатието 
е: проектантски услуги од областа на високоград-
бата, нискоградбаца, хидроградбатаѕ водеше над-
зор над сите објекти, вршење колаудација на исти -
те, правење програми на тие објекти, како и сни-
мање на разни основи и други проектантот услуги. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Тетово бр. 1600 од 17-П-1958 год. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директо-
рот Петрика Цветановски, кој заедно со Панче Ди-
митриевски, претпријатието . ќе го потпишува во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 188/58. 4 (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 202, на страна 607 е запишана под фирма: 
Претпријатие за изработка на горна и долна облека 
„Партизан" — Белград — Продавница, со седиште 
во Куманово. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на кратка и плетена стока, кон-
фекција и кондури. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Куманово бр. 21878 од 
18-Х1-1957 год. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Водич Мирослав. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 191/58. (438) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 316, на страна 953 е запишана под фирма: 
Задружно претпријатие за лов и преработка на 
риба „Дојранско Езеро" — Продавница за риба, со 
седиште во Гевгелија. Предмет на работењето на 
продавницата е: промет со пресна и солена риба од 
сите видови од сопствено производство на претпри-
јатието). 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Гевгелија бр. 7103 од 
29-ХП-1957 год. 

За раководител на продавницата е назначен 
Томе Зејнулое. Продавницата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува претпријатието што ја осно-
вало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фк 
бр. 84/58. (465ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 329, на страна 1013 е запишано под фирма: 
Претпријатие за експлоатација на мермер ,Дија-
мант", со седиште во с. Богомила — Титова е леш к о. 
Предмет на работењето на претпријатието е: екс-
плоатација на мермер и продажба на домашниот и 
странскиот пазар, производство и продажба на мер-
мерни коцки и мермерно брашно'. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Богомила бр. 1047 од 25-Ш-1958 год. 

Претпријатието ќе го потпишува директорот 
Никола Костов Штерјовски, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 210/58. (473) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во- регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 203, на страна 543 е запишано под фирма: 
Производително претпријатие за промет со алко-
хол,ни пијалоци „Винар" — Титов Велес .— Продав-
ница бр. 3, со седиште во Титов Велес. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на алко-
холни и безалкохолни пијалоци на мало. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Титов Велес бр. 6136/56 
година. 

За раководител на продавницата е назначен 
Ангел Чучуков. Продавницата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 187/58. (474, 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 236, на страна 706 е запишан под фирма: 
Трговски дуќан со паушална пресметка „Извор", 
со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на 
дуќанот е: трговска дејност на мало со зеленчук, 
овошје, преработки, риба, млеко и млечни произ-
води. јајца, алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината Гостивар бр. 647 од 31-1-1958 год. 

За раководител на дуќанот е назначен Тасим 
Дерала. Дуќанот ќе го потпишува Тасим Дерала, 
Благоја Игнатоски и Иса Шароре. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 213/58. (505) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 545, на страна 49 е запишано под фирма: 
Претпријатие за комунални и занаетчиски услуги 
„Градиште", со седиште во с. Бутел. Предмет на ра-
ботењето на претпријатието е: се занимава со вр-
шење на услуги на домаќинствата, државните уста-
нови, стопанските организации, градба на нови об-
јекти, поправка на изградените објекти, управу-
вање со локалните водоводи и нивното одржување 
во исправна состојба, како и да ја проширува во-
доводната мрежа, одржување на електричната сел-
ска мрежа (јд алековод и те) со создавање услови за 
електрифицирање на селата, поправка и одржува-
ње на постоечките патишта и одржување на гро-
биштата, одржување на постојните патишта и из-
градување на нови, одржување на парковите и сите 
јавни места на подрачјето на општината Бутел, 
вршење услуги од областа на оџачарската служба 
на подрачјето на општината Бутел, водење грижа 
за чистотата на комуналните објекти и да врши 
други услуги на населението и приватните лица 
што ќе му бидат пренесени од Советот за комунал-
ни работи. 

Претпријатието е основано со решението на НО 
на општината Бутел. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директо-
рот Благоја Тимотевски, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 259/58. ' (53Ѕ) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 160, на страна 186 е запишано под фирма: 

-Фабрика за масло „-Велес" — Титов Велес — Прет-
ставништво, со седиште во Валандово. Предмет на 
работењето на претставништвото е: претставни-
штвото ќе има за задача да ја координира однос,но 
дава директна помош на земјоделските задруги, де-
ловни сојузи и индивидуалните производители ^а 
тој терен, за унапредување на суровинската база. 

Претставништвото е основано согласно со одо-
брението на НО на општината Валандово бр. 7381 
од 8-Ш-1958 год. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Јован Лазаров Пренџов, кој не е овластен да 
го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 186/58, (547ј 

Бр. 9. — Стр. 151 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 250, на страна 267 е-запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за мешани индустриски, 
прехранбени, деликатесни и книжарски стоки на 
мало „Снабдите^" — Ѓорче Петров —. Продавница 
бр. 6 — Книжарница, со седиште во Ѓорче Петров. 
Предмет на работењето на книжарницата е: про-
дажба на канцелариски материјал и хартија, школ-
ски прибор и прибор за пишување, книги и музи-
кални. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Ѓорче Петров бр. 
04—1078/1 од 3-1У-1958 година. 

За раководител на книжарницата е назначена 
Гоговска Јорданка. 

Продавницата ќ)е ја претставува претпријатието 
што ја основало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 264/58. (548) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 8, на страна 23 е запишана под фирма: Тр-
говско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад" 
— Скопје — Откупна станица, со седиште во Гости-
вар. Предмет на работењето на станицата е: собира-
ње и продавање на отпадоци од индустриско, за-
наетчиско и друго производство, како и сите видо-
ви стари работи. 

Станицата е основана со решението на НО .та 
општината Гостивар бр. 1967 од 10-Ш-1955 година. 

Ра,ководител на станицата е Ашим Исаилов, кој 
ќе ја потпишува станицата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 214/58. (550) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. НО, на страна 311 е запишан под фирма; 
Рударско претпријатие за експлоатација на цемент 
„Опалска Бреча" — Куманово — Погон за експло-
атација на кармен за градба, со седиште во Кума-
ново. Предмет на работењето на погонот е: експло-
атација и продажба на камен (облицовка, тесан, 
толченик и украсен камен) на места погодни ча 
експлоатација на камен од подрачјето на општи-
ната Клечовце. 

Погонот е основан од Рударското цретпријатие 
за експлоатација на цемент „Опалска Бреча" — Ку-
маново, а согласно со одобрението на НО на општи-
ната Клечовце бр. 2031 од 26-1У-1958 година. 

Раководител на погонот е Јосифовски Владо. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува претпријатието што го основало. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 277/58. (555) 
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КОНКУРСИ 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

КРАТОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

Раководител на Комуналната установа со са-
мостојно финансирање во град Кратово. 

УСЛОВИ: Економски факултет, економски тех-
никум или средна стручна спрема со најмалку 5 го-
дини практика. (381) 

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА КУМАНОВСКА 

ОКОЛИЈА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За прием референт за службенички работи во 
Народниот одбор на Кумановска околија. 

УСЛОВИ: Правен факултет, положен стручен 
испит и најмалку 3 години практика по персонални 
прашања. 

Молбите да се ,доставаат лично или преку 
пошта до Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија во срок 
од 15 дена по објавувањето на конкурсот. Кон мол-
бата да биде приложена и кратка биографија за 
текот на службата. (456) 

ПРИВРЕМЕНИОТ СОВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНИОТ 
ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

р а е п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием: 

1. еден виши научен соработник или научен 
советник во Одделението за анаероби и серологија, 

2. еден научен соработник, виши научен сора-
ботник или научен советник во Одделението за 
зоохигиена и узгојни болести, 

3. еден научен соработник, виши научен сора-
ботник или научен советник во Одделен,ието' за 
лошкото одделение, 

4. еден асистент, научен соработник, виши на-
учен соработник или научен советник, за Одделе-
нието контрола на намирници за живот од али-
ма дно потекло', 

5. еден асистент за Паразитолошкото одделе-
ние, 

6. четири технички соработници. 
Пријавите со погребните документи, биографија 

опис на досегашната работа и список на научните 
и стручни трудови ќе се примаат 15 дена од денот 
на објавувањето на овој конкурс. (455) 
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