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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УЧИЛИШТА ЗА КВАЛИФИКУВАНИ 

РАБОТНИЦИ 
Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија се прог-
ласува Законот за училишта за квалифику-
вани работници, што го усвои Народното со-
брание на Народна Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана! 
на 16 и 17 декември 1957 година. 

У бр. 26 
17 декември 1957 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА (УЧИЛИШТА ЗА КВАЛИФИКУВАНИ 

РАБОТНИЦИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се изградат квалификувани ра-

ботници од редовите на возрасните лица што 
работат во стопанството а немаат стручна ква 
лификација на квалификуван работник, мо-
жат да се основаат училишта за квалифику-
вани работници (во натамошниот текст — 
училишта). 

Член: 2 
Училиштата се основаат како самостојни 

установи и со нив се управува според наче-
лата на општественото управуваше. 

Член 3 
Непосредното управување со училиштата 

го вршат органите одредени со овој закон. 
Своите права и должности овие органи ги 

вршат во согласност со Уставот, овој закон, 
другите закони и постојните прописи. 

Член 4 
Надзор над извршувањето на прописите 

од страна на органите на непосредното упра-
вување со училиштата врши советот за школ-
ство на народниот одбор на општината. 

Член 5 
Училиштата можат да бидат: училишта по 

струки и мешовити училишта. 
Училиштата по струки се основаат за слу-

шатели од едно занимање или повеќе сродни 
занимања од иста струка. 

Мешовитите училишта се основаат за слу-
шатели од разни струки кога нема доволно 
слушатели за организирате училиште од ед-
)на струка. Во мешовитите училишта се фор-
мираат паралелки по струки. 

Член 6 
Школувањето во училиштата трае две 

учебни години и се изведува во два последо-
вателни класа. 

За секој клас што го учел на слушатели 
на училиштето му се издава свидетелство. 

Член: 7 
Завршено училиште со положен завршен 

испит дава квалификација на квалификуван 
работник во занимањето односно струката 
што ја изучувал слушателот. 

Член 8 
Секое училиште има свои правила за вна-

трешната организација и работа, кои ги до-
несува училишниот одбор, а ги потврдува со-
ветот за школство на народниот одбор на оп-
штината. 

Член 9 
Финансиските средства за издршка на 

училиштето обезбедува основачот. 
Секое училиште има своја самостојна 

претсметка на приходите и расходите која 
влегува во ,состав на буџетот на општината, 
околијата односно во претсметката на основа-
чот. 

П. ОСНОВАЊЕ НА УЧИЛИШТА 

Член 10 
Училиштата според одредбите н:а овој за-

кон, ги основаат народните одбори на општи-
ни, а по потреба и народните одбори на око-
лии. 

Училишта можат да основаат и стопански-
те односно задружните организации, како и 
околиските комори во согласност со советот 
за школство на народниот одбор на општи-
ната. 

Училиштата се основаат со решение што 
го донесува основачот. Основачот на струч-
ното работничко училиште пред донесување^ 
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тб на решението е должен да ги обезбеди сите 
услови за основање и одржување на училиш-
тето (член 11 од овој закон). 

Член 11 
Училиште може да се основа ако пос-

тој,ат:. 
^ а) најмалку 20 слушатели за I клас; 
, . б) потребни училишни и други простории 
ц1то одговараат на педагошките и санитар-
ните прописи; 

в) најнужна опрема за одржување на те-
оретската а по можност и на практичната 

,настава; 
г) потребен број постојанен квалификуваа 

наставен персонал; и 
д) осигурени финансиски средства за ра-

ботење на училиштето. 
. ? Дали постојат условите од претходниот 
став оценува органот на управата на народ-
ниот одбор на околијата надлежен за работи-
те на школството. 

Против решението од претходниот став со 
кое се утврдува дека не постојат пропишани-
те услови, основачот може да поднесе жалба 
до Секретаријатот на Советот за школство на 
Народна Република Македонија во рок од 15 
дена од денот на неговото примање. 

Член 12 
I ,Стопанска односно задружна организа-

ција или комора како основач на училиште 
има право: 

а) училиштето да го користи првенствено 
за подготвување кадрови за своите потреби; 

б) заедно со советот за школство на народ-
ниот одбор на општината да врши надзор над 
правилното остварување на наставните и во-
спитните задачи на училиштето; 

в) да назначува и разрешува, во согласност) 
со советот за школство на народниот одбор на 
општината, директор и наставници во учи-
лиштето. 

И Кога основач на училиште о стопанска 
односно задружна организација или комора, 
тие се должни на основа одлука на советот 
за школство на народниот одбор на општи-
ната да примат во училиштето и поголем број 
слушатели отколку што им е потребно, до-
колку тоа го позволува капацитетот на учи-
лиштето. Во овој случај народниот одбор на 
општината е должен да му ги надомести на 
основачот наголемените трошоци. 

Ш Советот за школство на народниот од-
бор на околијата има право, во случај на не-
доволно користење или недоволна стручна 
спрема на некои наставници, сходно со пос-
тојните прописи да презема соодветни мерки 
што се задолжителни за основачот. 

Член 13 
Училиште може да се укине ако преста-

нала да постои потребата од него или ако 
престанал да постои некој од условите за 
неговото основање (член 11 од ОВОЈ закон). ^ 

Со решението за укинување се определува 
кому ќе му се предаде на употреба и упра-
вување школската зграда и другите просто-
рии како и инвентарот, опремата , и архивата 
на училиштето. 

III. УПРАВУВАЊЕ СО УЧИЛИШТАТА 
Член 14 ^ 

Со училиштата непосредно управуваат: 
училишен одбор, наставнички совет и дирек-
тор. 

а) Училишен одбор 
Член 15 

Училишниот одбор го сочинуваат: 
одреден број членови што ги именува, оп-

штинскиот собор на народниот одбор на оп-
штината по предлог од советот за школство; 

одреден број членови што ги избираат со-
бирите на избирачи од подрачјето на училиш-
тето од редот на граѓаните што се интереси-
раат за животот и работата на училиштето и 
што можат да придонесат за решавањето на 
школските прашања; 

одреден број членови што ги избира Нас-
тавничкиот совет од редот на наставниците 
на училиштето; 

одреден број членови што ги избираат ра-
ботничките совети односно органите на упра-
вување на стопанските организации и здру-
женија што се заинтересирани за училиш-
тето; 

еден слушател на училиштето што го из-
бираат слушателите од својата средина; 

директорот на училиштето. 

Член 16 
Училишниот одбор се состои од 7—19 чле-

нови. 
Со одлука на општинскиот собор на над-

лежниот народен одбор на општината се оп-
ределува за секое училиште бројот на. чле-
новите на училишниот одбор, бројот на чле-
новите што ги именува соборот, бројот на 
членовите што ги избираат собирите на из-
бирачи, Наставничкиот совет и стопанските 
организации и здруженија како и кои со-
бири на избирачи, стопански организации и 
здруженија вршат избор на членови на учи-
лишниот одбор. 

Член 17 
Училишниот одбор се избира на две годи-

ни. 
Телото што избрало одделен член може да 

го разреши од должност и пред истекот на 
овој рок и на упразнетото место да избере 
друг член. 

Општинскиот собор на надлежниот наро-
ден одбор на општината може да го распуш-
ти целиот училишен одбор и да одреди избор 
на нов ако тој ги занемарува своите должно-

сти и работи спротивно на законот. 
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Член 18 
Училишниот одбор, ,избира претседател кој 

раководи со седниците. Директорот или нас-
тавник на училиштето не може да биде прет-
седател на одборот. . 

Член 19 
Училишниот одбор одлучува за работите 

од својот делокруг само на седници. 
Седниците на училишниот одбор ги сви-

кува претседателот по своја иницијатива или 
по барање од една третина од членовите како 
и по барање од директорот, Наставничкиот 
совет или заедницата на слушателите на учи-
лиштето. 

Училишниот одбор може да одлучува ако 
на седницата се присутни повеќе од поло-
вината членови на одборот, а одлуки се до-
несуваат со мнозинство на гласови од при-
сутните членови. 

Седниците на училишниот одбор ги под-
готвува -претседателот со помош на директо-
рот на училиштето. 

Член 20 
, Училишниот одбор се состанува по потреба 

а задолжително' во почетокот на учебната го-
дина, на крајот на првото полугодие и на кра-
јот на учебната година. 

Член 21 
Училишниот одбор ги претресува пробле-

мите во врска со работата на училишетото и 
одлучува по сите поважни прашања, доколку 
тие не се ставени во исклучив делокруг на 
Наставничкиот совет и директорот на учи-
лиштето, а особено: 

се грижи за целокупниот живот и работа; 
Јна училиштето, ги претресува резултатите 
од работата и положбата во училиштето и 
презема мерки за унапредување на воспитно-
образованиот процес во училиштето; 

се грижи за унапредување на материјал-
и т е услови за работата и животот на учи-
лиштето; 

ја утврдува пресметката на приходите и 
расходите на училиштето и врши надзор над 
(нејзиното извршување; 

му предлага на советот за школство на 
народниот одбор на општината односно на ос-
новачот распишување на конкурс за избор 
потребни наставници, предлага пополнува!!^ 
на упразнетите места и разрешување на од-
делни наставници; 

се грижи за стручното издигнување и ус-
ловите за работа во практичната обука на 
слушателите, како и наставниците да ги ис-
полнуваат своите задачи во склад со потре-
бите на наставата; 

се грижи за унапредување на соработката 
и поврзувањето на училиштето со стопански-
те организации; 

дава согласност на одлуката на Наставнич-
киот совет за казната исклучување или од-
далечување на слушатели од училиштето; 

ги разгледува жалбите на слушателите и 
претставките и предлозите на граѓаните по 
прашања од општ интерес за училиштето; 

врши надзор на користењето на општона-
родниот имот што му.е предаден на училиш-
тето за користење; 

донесува правила 'за внатрешната орга-
низација и работата на училиштето и ги до-
ставува на потврда до народниот одбор на 
општината; 
' врши и други работи што со посебни про-

писи ќе му бидат ставени во надлежност. 
Член 22 

Училишниот одбор може да образува ко-
мисии за подготвување и проучување на од-
делни прашања. 

Член 23 
Во работите од својот делокруг училиш-

ниот одбор донесува одлуки кои се задолжи-
телни за Наставничкиот совет, класните сове-
ти и директорот на училиштето како и пре-
пораки за работата на Наставничкиот совет, 
класните совети и директорот на училиштето. 

Наставничкиот совет или директорот на 
училиштето, ако сметаат дека одлуката на 
училишниот одбор не е во склад со постојни-
те прописи, можат таа одлука времено да ја 
задржат од извршување. Во тој1 случај ди-
ректорот е должен спорната одлука веднаш 
да ја достави за решавање до советот за ШКОЈВ 
ство на народниот одбор на општина, кој е 
должен без одлагање да донесе свое реше-
ние. 

Член 24 
Членовите на училишниот одбор се дол-

жни повремено да ги известуваат телата што 
ги избрале за работата на училишниот одбор 
и училиштето и да им полагаат сметка за 
својата работа. 

Училишниот одбор по своја иницијатива 
или по барање од народниот одбор на општи-
ната односно основачот поднесува извештај 
за својата работа. 

б) Наставнички совет 

Член 25 
Наставничкиот совет го сочинуваат сите 

наставници и директорот на училиштето. 
Наставничкиот совет работи на седници 

кои ги подготвува и ги раководи директорот 
на училиштето. 

Член 26 
Наставничкиот совет ги врши особено овие 

работи: 
се грижи за изведувањето, унапредување-

то и ускладувањето на Воспитно-образовната 
работа во училиштето и донесува соодветни 
заклучоци; 

се грижи за развивање форми и методи на 
наставната и воспитната работа кои ја пот-
тикнуваат иницијативата, активноста и од-
говорноста на слушателите; 
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се грижи законите и другите прописи, од-
луките и смерниците на надлежните просвет-
ни органи правилно да се спроведуваат во 
живот; 

ги разработува наставните програми, се 
грижи за нивното изведување и дава предло-
зи за нивното подобрување; 

ја претресува работата и резултатите на 
одделни класови, класни совети и наставници, 
ја ускладува наставно-воспитната работа, 
предлага и презема мерки за нејзиното уна-
предување како во одделни класови така и 
во училиштето како целина; 

го помага стручното и педагошкото усовр-
шување на наставниците; 

се грижи за друштвениот, културниот и 
забавниот живот на слушателите и за нивно-
то поведение; 

се грижи за складно поврзување на п .рак-
тичната работа на слушателите со потребите 
на наставниот план и програм; 

управува со општонародниот имот што му 
е даден на училиштето за користење; 

решава за поделбата на слушателите по 
паралелки и ги распоредува наставниците по 
паралелки; 

ги одредува класните раководители', 
ги применува прописите за дисциплин-

ската одговорност на слушателите; 
организира состаноци со слушателите за 

претресување работата и успехот на училиш-
тето; 

ги претресува прашањата и предлозите на 
заедницата на слушателите и нивните здру-
женија; 

претресува одделни прашања од делокру-
гот на училишниот одбор и предлага донесу-
вање соодветни заклучоци и мерки; 

дава согласност за основање здруженија 
на слушателите во училиштето; 

врши и други работи што со посебни про-
писи ќе му се стават во надлежност. 

Член 27 
Седниците на Наставничкиот совет ги сви-

кува директорот по своја иницијатива или по 
предлог на школскиот одбор, класниот совет 
или една петтина од наставниците. 

Заклучоците од1 седницата се полноваж-
ни, ако на седницата присуствуваат повеќе од 
половината наставници, а се донесуваат со 
мнозинство гласови од присутните настав-
ници. 

Члан 28 
За претресување и решавање прашања во 

врска со наставно-воспитната работа и други 
прашања, што се однесуваат на еден клас од-
носно паралелка во училиштето се образу-
ваат класни совети. 

Класниот совет го сочинуваат сите нас-
тавници од еден клас односно паралелка. 

Седниците на класниот совет ги раководи 
класниот раководител. 

в) Д и р е к т о р 
Член 29 

Директорот на училиштето непосредно ја 
организира работата на училиштето и врши 
инструктивно-педагошки надѕор во училиш-
тето. 

Директорот го претставува училиштето, 
претседава на седниците на Наставничкиот 
совет и ги подготвува седниците, се грижи за 
извршувањето на законите и другите пропи-
си и смерници на надлежните просветни ор-
гани, се грижи за извршувањето на одлуки-
те, заклучоците и препораките на училишниот 
одбор и Наставничкиот совет, раководи со ад-
министрацијата на училиштето и се грижи за 
чувањето и правилната употреба на имотот4 

што му е даден на училиштето за користење. 

Член 30 
Директорот може времено да го запре из-

вршувањето на одлука и заклучок аа Настав-
ничкиот совет односно класниот совет ако 
смета дека не е во склад со постојни,те про-
писи. Во тој случај должен е спорната одлука 
на Наставничкиот совет да ја достави до учи-
лишниот одбор односно до советот за школ-
с т в о н а народниот одбор на општ вата за 
решавање. 

Директорот ги врши спрема началниците, 
правата на непосреден дисциплински старе-
шина. 

IV. УЧЕСТВО НА СЛУШАТЕЛИТЕ ВО 
ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА 

УЧИЛИШТЕТО 

Член 31 
-Со цел да се развие иницијативата, само-

стојноста, свесната дисциплина и одговорнос-
та кај слушателите за нивната работа и ус-
пехот во училиштето сите слушатели на учи-
лиштето образуваат заедница на слушатели-
те на училиштето и на одделни класови од-
носно паралелки. 

На состаноците што ги одржува заедни-
цата слушателите расправаат и се договараат 
за сите прашања во врска со училишниот! 
живот и работа. 

Член 32 
Заедницата на слушателите, преку своите 

членови што ги избира за таа цел, го запоз-
нава класниот односно Наставничкиот совет? 
и училишниот одбор со својата работа мисле-
ња и заклучоци, им поднесува мислења и 
предлози и учествува во работата на седни-
ците кога се претресуваат тие предлози и 
мислења. 

Член 33 
За претресување прашања од интерес за 

унапредување работата во класовите односно 
паралелките се одржуваат заеднички состано-
ци на сите наставници и слушатели од класот 
односно паралелката. 
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Член 34 
На крајот на секоја учебна година се одр-

жува состанок на наставниците, слушателите 
и граѓаните на кој училишниот одбор или ди-
ректорот поднесува извештај за положбата и 
работата на училиштето. 

V. СЛУШАТЕЛИ, НАСТАВА И ИСПИТИ 

Член 35 
Во училиштата можат да се запишат по-

луквалификувани работници кои свршиле ос-
новно осумгодишно училиште и не се пом-
лади од 18 години ни постари од 40 години. 

Советот за школство на Народна Репуб-
лика Македонија по предлог од Секретарија-
тот за труд на Извршниот совет, може да 
пропише и пониска школска претспрема за 
одделни струки како услов за прием во учи-
лиштата за тие струки. 

Член 36 
Наставата во училиштата се изведува 

спрема соодветни наставни планови и програ-
ми што ги пропишува Советот за школство 
На Народна Република Македонија. 

Практичната обука за струката односно 
занимањето што го изучуваат учениците се 
изведува во' стопанските организации каде 
што се тие запослени. 

Член 37 
Наставата во стручните работнички учи-

лишта се врши, по правило, во попладнев-
ните часови. 

Член 38 
По свршување на II клас од училиштето 

слушателите полагаат завршен испит. 
Завршниот испит се состои од теоретски 

и практичен дел. 
Поблиски прописи за организацијата и те-

кот на завршниот испит ќе донесе Советот за 
школство на Народна Република Македонија. 

Член 39 
Прописи за дисциплинската одговорност 

на слушателите во училиштата донесува Со-
ветот за школство на Народна Република Ма-
кедонија. 

VI. ПАРАЛЕЛКИ ЗА КВАЛИФИКУВАНИ 
РАБОТНИЦИ 

Член 40 
Во местата каде нема услови за основање 

самостојно училиште, а има потреба за шко-
лување на работниците во вакво училиште, 
можат да се основаат паралелки за оквали-
фикувани работници при постојните стручни 
училишта со практична обука и при пораз-
виените училишта за ученици во стопанство-
то. 

Паралелките од предниот став се паралел-
ки по струки. 

Член 41 
Паралелките ги отвораат народните од-

бори на општините во согласност со советот 
за школство на народниот одбор на околијата. 

Член 42 
За уписот, школувањето, наставата и ис-

питите во паралелките важат одредбите ца 
овој закон за училиштата за квалификувани 
работници. 

VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА 
НАРОДНИТЕ ОДБОРИ И РЕПУБЛИЧКИОТ 

СОВЕТ ЗА ШКОЛСТВО 

Член 43 
Советот за школство на народниот одбор 

на општината во управувањето со училишта-
та на подрачјето на општината ги врши овие 
права и должности: 

му предлага на народниот одбор на општи-
ната основање и укинување на училишта од-
носно паралелки; 

ги потврдува правилата за внатрешната 
организација и работа на училиштата; 

претресува општи прашања и презема по-
требни мерки во однос работата во училиш-
тата; 

му предлага на народниот одбор на оп-
штината распишување конкурс и донесување 
решенија за назначување директори настав-
ници во училиштата односно решение ;-а нив-
ното разрешување од должност во склад со 
посебните прописи и дава согласност за наз-
начување и разрешување директор и нас-
тавници во училиш,тата што ги основала сто-
панска односно задружна организација или 
комора; 

врши општ надѕор над извршувањето на 
прописите од страна на органите на непосред-
ното управување со училиштата и ги пониш-
тува односно укинува нивните незаконит 
акти; 

решава по жалбите на слушателите против 
одлуката за исклучување од училиштето; 

дава согласниот за основање односно уки-
нување училишта од страна на стопанските 
односно задружните организации и коморите; 

донесува одлука за, прием поголем број 
слушатели во училиштето отколку што му е 
потребно на неговиот основач кога основач 
на училиштето е стопанска, односно задруж-
на организација или комора; 

му предлага на народниот одбор на општи-
ната именување одреден број членови на учи-
лишниот одбор на училиштето односно нивна 
разрешување од должност како и распуш-
тање на целиот училишен одбор, кога тој ти 
занемарува своите должности; , . . 

ја доставува до народниот одбор .ха оп-
штината и ја предлага за донесување прет-
сметката на приходите и расходите и заврш-
ната сметка на училиштето; 

ја разгледува запрената одлука на учи-
лишниот одбор односно Наставничкиот сове'? 
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што му ја доставил директорот односно нас- -
тавничкиот совет на училиштето и донесува 
решение; 

врши и други работи ш)то ќе му се стават 
во делокруг со други прописи. 

Член 44 
Народниот одбор на општината во упра-

вувањето со училиштата: 
решава за основање и укинување на учи-, 

лишта; 
проучува И претресува прашања, донесу-

ва соодветни одлуки и презема мерки за ра-
у богата на училиштата; 

распишува конкурс за избор и го назна-
чува директорот и наставниците во училиш-
тата како и решава за нивното разрешување 
од должност; 

обезбедува средства за надомест на зголе-
мените трошоци на стопанските односно за-
дружните организации и комори, кога тие се 
задолжени во училиштето што го основале 
да примаат поголем број слушатели (член 12 
од овој закон); 

го одредува вкупниот број на членовите на 
училишниот одбор на училиштето како и ( 
бројот на членовите што ги именува одборот, 
што ги избираат собирите на избирачи одно-
сно 'Наставничкиот совет и стопанските орга-
низации и здруженија, како и донесува одлу-
ка кои собири на избирачи, стопански органи-
зации и здруженија вршат избор на члено-
вите на училишниот одбор; 

ги разрешува од должност членовите на 
училишниот одбор што ги именувал и ЈГО ра-
спушта целиот училишен одбор ако ги зане-
марува своите должности; 

обезбедува материјални средства за учи-
лиштата и ја донесува претсметката на при-
ходите и расходите и завршната сметка на 
училиштето што го основал; 

врши и други работи што со посебни про-
писи ќе му се стават во надлежност. 

Член 45 
Советот за школство на народниот одбор 

на околијата во управувањето со училиштата 
ги врши овие права и должности: 

оценува дали се исполнети условите од 
член 11 од овој закон за основање на училиш-
те од страна на народниот одбор на општи-
ната односно стопанска или задружна орга-
низација или комора; 

претресува општи прашања презема по-
требни мерки и предлага донесување пропи-
си и преземање мерки за работата на учи-
лиштата; 

се грижи за вршењето инспекција во учи-
лиштата, ги претресува извештаите и пред-
лозите на инспекторската служба, презема 
потребни мерки за унапредување на училиш-
тата и усовршување на наставниот кадар во 
свив; , - - га-

вриш надзор над извршувањето на про-
писите во училиштата; : 

врши и други работи ,што ќе му се стават 
во делокруг со посебни прописи. 

Член 46 
Републичкиот совет за школство во упра-

вувањето со училиштата ги врши овие права, 
и должности: 

се грижи за развитокот и унапредувањето 
на училиштата на територијата на Народна 
Република Македонија; 

се грижи за подготвувањето и стручното 
усовршување на Наставничкиот кадар во учи-
лиштата; 

пропишува пониска школска претспремзс 
за одделни струки која може да биде услов 
за прием на слушателите во училиштата; 

донесува наставни планови и програми за 
училиштата; 

донесува поблиска прописи за уписот, 
школувањето, наставата и испитите како и 
за организацијата и текот на завршниот ис-
пит во училиштата; 

донесува прописи за дисциплинската од-
говорност на слушателите во училиштата; 

ги одобрува учебниците и прирачниците 
за училиштата и се грижи за нивното изда-
вање; 

врши стручна и инструктивно-педагошка 
инспекција во училиштата преку свои посто-
јани инспектори или стручњаци игѓо ќе ги 
овласти; 

дава мислења и предлози за средствата 
што треба да се обезбедат во Буџетот на -На-
родна Република Македонија за проширува-
ње школската мрежа на училиштата и за 
унапредување на наставата. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 47 

Советот за школство на Народна Репуб-
лика Македонија ќе донесе поблиски прописи 
за извршувањето на овој закон. 

Член 48 
Овој закон влегува во сида осмиот ден 

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

216. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ 

ДРУШТВА 
. Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-

ниот закон за основите на општествено,то и. 
политичкото устројство и органите на власта 
на Народна Република Македонија се прогла-
сува Законот за доброволните противпожарни 
друштва, што го усвои Народното собрание 
на Народна Република Македонија на. Седни-, 
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дата на Републичкиот собор одржана на 16 и 
17 декември 1957 година. 

У бр. 23 
17 декември 1957 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

ЗАКОН 
ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ 

ДРУШТВА 
I. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Доброволните противпожарни друштва (го 
понатамошниот текст Друштва) се на добро-
волна основа образуван^ организации, кои 
Ершат јавна служба сл одбрана на граѓаните 
и имотите од пожари и учествуваат во отстра-
нување последици од елементарни и други 
непогоди. 

Државните органи го помагаат основањето 
и работата на друштвата и нивните сојузи и 
ги вршат спрема нив правата и должностите 
утврдени со Основниот закон за заштита од 
пожари и со овој Закон. 

Член 2 
Друштвата имаат за задача да учествуваат 

во гаснење на пожари, во отклонување на 
последици од елементарни и други непогоди, 
да ги запознаваат граѓаните со причините за 
пожарите и со мерките за нивното спречува-
ње и отстранување, како и да вршат други за-
дачи од противпожарната служба. 

Друштвото може, по овластување од на-
родниот одбор на општината, да ја обавува 
службата обезбедување од пожари на оддел-
ни јавни објекти како сали, кина, театри и 
слично. 

Член 3 
Доброволни противпожарни друштва мо-

жат да основаат граѓаните. 
Друштвата и нивните сојузи се основаат 

според одредбите на Законот за здруженија-
та, собирите и другите јавни собранија, до-
колку со овој Закон не̂  е поинаку одредено. 

Член 4 
Друштва се основаат во населени места, 

стопански организации и установи. , 
Друштва можат да се основаат и во места 

каде има професионални противпожарни еди-
ници. 

Месни друштва можат да се основаат за 
подрачје на едно населено место или за две 
или повеќе населени места на подрачјето на 
една општина. 

За подрачја на едно населено место не мо-
ж е истовремено да постојат повеќе друштва. 

Друштвата во стопанските организации и 
установите можат да се основаат и, тргаш кога 

такви друштва има и во населеното место 
(селото, градот). 

Стопанските организации и установи што 
се наоѓаат во непосредна близина можат да 
основаат заедничко доброволно противпо-
жарно друштво. 

Член 5 
Друштвата од подрачјето на една општина 

се зачленуваат во сојуз на доброволните про-
тивпожарни друштва (во натамошниот текст 
— сојуз) на општината, сојузите на општи-
ните се зачленуваат во сојузи на околиите, 
сојузите на околиите во Сојузот на Македо-
нија, а Сојузот на Македонија се зачленува 
во Сојузот на Југославија. 

Член 6 
Доброволните противпожарни друштва со-

јузите на општините, сојузите на околиите и' 
Сојузот на доброволните противпожарни1 

друштва на Македонија престануваат да по-
стојат кога тоа ќе го заклучат нивните собра-
нија согласно Статутот, или кота надлеж-
ниот орган врз основа на Законот за здру-
женијата, собирите и другите јавни собранија 
односно врз основа на овој закон ќе ја забрани 
нивната работа. 

Член 7 
Друштвата, сојузите на општините, соју-

зите на околиите и Сојузот на Македонија 
имаат својство на правно лице. Истите пред 
трети лица ги претставуваат со статутот од-
редените органи. 

Организацијата на друштвата и сојузите 
се утврдува со Статут што го донесува Соју-
зот на доброволните противпожарни друштва 
на Македонија. 

И. 

ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ НА 
ДОБРОВОЛНИТЕ ДРУШТВА 

Член 8 
За непосредно спречување и гаснење, на. 

пожарите и укажување помош при отклону-
вање последици од елементарните и. други 
непогоди, друштвото од редовите на своите 
членови формира противпожарна единица. 

Член 9 ' ' . 
Управниот орган надлежен за издавање 

одобрение за основање на друштво може да, 
ја забрани работата на истото ако тоа во рок 
од 6 месеци од основањето не формира про-
тивпожарна единица способна за вршење на 
противпожарна служба, односно на друштво-
то кое во текот на својата работа остане по--
веќе од 6 месеци без таква единица. . ; 

Противпожарната единица ја сочинуваат^ 
членови на друштвото кои навршиле 18 го-
дини и се физички способни за вршење „на 
противпожарната служба. 

1 Член 10 . - . ; 
Противпожарните единици, на друштвата? 

при гаснење на пожари л отклонување^ на по^-
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еледици од елементарни и други непогоди ги 
имаат правата и должностите пропишани во 
чл. 33—42 од Основниот закон за заштита од 
пожари. 

Член 11 
При вршењето на своите задачи противпо-

жарните единици на доброволните противпо-
жарни друштва се должни да соработуваат 
и меѓусебно 'да си укажуваат помош. 

Противпожарните единици на друштвата 
соработуваат со професионалните противпо-
жарни единици во тонењето на пожарите, во 
отстранувањето на последици од елементарни 
и други непогоди и стручното усовршување 
на своите кадри. 

Член 12 
Членовите на противпожарната единица 

на друштвото должностите во единицата ги 
вршат бесплатно. 

На поедини стручни членови на противпо-
жарната единица на друштвото народниот 
одбор на општината или околијата може да 
определи плата или да доделел награда од сво-
ите средства. 

Член 13 
Секоја противпожарна единица има свој 

командир. 
Командирот на противпожарната единица 

го бираат членовите на доброволното против-
пожарно друштво. 

Ш. 
СОЈУЗИ НА ДОБРОВОЛНИТЕ 

ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА 
ј 

Член 14 
Доброволните противпожарни друштва од1 

подрачје на една општина сочинуваат сојузи 
на општина. 

Ако во подрачјето на општината постои 
само едно друштво тоа непосредно ое зачле-
нува во сојузот на околијата. 

Сојузот на околијата, во согласност со на-
родните одбори на општините, може да опре-
дели две или по-веќе општини да имаат еден 
сојуз на општина. 

Член 15 
Сојузите на општините од подрачјето на 

една околија сочинуваат сојуз на околијата. 
Сојуз на околијата се образува погадна по-

драчјето на околијата има најмалку два со-
јуза на општини. 

Член 16 
Сојузите на околиите од подрачјето на 

Народна Република Македонија сочинуваат 
Сојуз на доброволните противпожарни друш-
тва на Македонија. 

Член 17 
Општинските и околиските сојузи на 

друштвата го претставуваат и се грижат за 
унапредување на доброволното противпожар-
ство од своето подрачје, ја координираат ра-
ботата на друштвата односно сојузите, дава-

ат мислења и предлози на државните органи 
за унапредување на противпожарството и се 
грижат за издигнување на кадрови, вршат 
стручен надзор над работата на своите чле-
нови, водат статистика за состојбата и рабо-
тата на доброволното противпожарство, по-
средуваат при решавањето на спорови меѓу 
своите членови, припремаат вежби, смотри, 
изложби и друго. 

Сојузот на доброволните противпожарни 
друштва на Македонија освен задачите од 
претходниот став се грижи и за стручната и 
еднообразна обука на членовите на против-
пожарни единици на друштвата, дава одли-
кувања, пофалби и награди и организира из-
давање на стручна литература. 

Член 18 
Заклучоците на сојузите на доброволните 

противпожарни друштва задолжителни се за 
нивните членови. 

IV. 

С Р Е Д С Т В А 
Член 19 

Народните одбори на општините и око-
лиите должни се да ги исполнуваат према до-
броволните противпожарни друштва и нив-
ните сојузи материјалните обврски определе-
ни сјо чл.' 42 и 44 од Основниот закон за за-
штита од пожар. 

Помош на доброволните противпожарни 
друштва и сојузи може да им се даде од оп-
штината, околијата и Републиката, како под 
противпожарните фондови. 

Ако во стопанската организација или ус-
танова која по одредбите на Основниот закон 
за заштина од пожари, е должна да има про-
тивпожарна единица, постои само противпо-
жарна единица на доброволното противпо-
жарно друштво способна за гаснење на по-
жар, стопанската организација односно уста-
новата е должна од своите средства да и обез-
беди на оваа единица потребни справи, опрема 
и материјали за гаснење на пожар, како и 
потребни простории за нивното сместување. 

Член 20 
Справите и опремата на друштвото кои се 

набавени од средствата на противпожарниот 
фонд или од буџетските средства на општи-
ната односно околијата, како и справите и 
'опремата кои ги отстапиле на друштвото др-
жавни органи и стопански организации од-
носно установи, стануваат општествена имо-
вина и посебно се евидентираат кај добровол-
ното противпожарно друштво. Друштвото не 
може да ја оттуѓи оваа опрема без одобрение 
на народниот одбор на општината. 

Органот што ја набавил опремата и спра-
вите не мгоже да ги одземе од друштвото ни 
да располага со нив додека доброволното 
противпожарно друштво постои и ја врши за-
дачата за која е основано. 
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Сојузот на околијата во согласност со на-
родниот Одбор на околијата и општината мо-
же при доделување на нови справи и опрема 
на поедини 'друштва старите справи и опрема 
да ш одземе и даде на друго друштво. Па овој 
начин може да се постапи само во случај кога 
новододелените справи и опрема ги задово-
луваат потребите на населеното место. Спра-
вите и опремата на друштвото њо стопанска 
организација не можат да се одземат. 

Член 21 
Противпожарните справи, опрема, погон-

ско гориво и другите средства на друштвото, 
без оглед на тоа од кои средства се I абгвени, 
можат да се употребуваат само' за гаснење на 
пожари и за спасување или за обука во гас-
нење на пожари и спасување. 

Сојузот на доброволните противпожарни 
друштва на Македонија со посебни правила 
ќе го пропише начинот на користење на спра-
вите и опремата на друштвата. 

Член 22 
Имовината на друштвото кое престане да 

работи, народниот одбор на општината од-
носно околијата ќе ја предаде во целина или 
деломично на друго доброволно противпо-
жарно друштво или како општествена имо-
вина ќе се предаде на професионална про-
тивпожарна единица ако таква постои во( 
местото. 

Во случај на престанок на друштво во 
стопанска организација или установа спра-
вите и опремата се предаваат на чување на 
'стопанската организација односно установа 
за чие подрачје друштвото било основано. 

V. 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 
Во рок од три месеца по влегувањето во 

сила на овој закон, доброволните противпо-
жарни друштва и нивните сојузи што веќе 
постојат, должни се да ја сообразат својата 
работа и организација со одредбите на овој 
зак,бн. 

Член 24 
За спроведување на овој закон поблиски 

прописи (донесува Државниот секретаријат! 
за внатрешни работи. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој 

закон престанува да важи Законот за добро-
волните противпожарни друштва објавен во 
„Службен весник на НРМ", бр. 20/51. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден 

по неговото обј!авување во „Службен весник, 
на Народна Република Македонија". 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УКИНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ ВО ГРАДОВИТЕ СИСТЕМ НА 

ДОЗВОЛА ЗА БОРАВОК 
Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-

ниот закон за основите на општественото и 
политичкото устројство и органите на влас-
та на Народна Република Македонија се 
прогласува Законот за укинување на Зако-
нот за воведување во градовите систем на 
дозвола за боравок, што го усвои Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржа-
на на 16 и 17 декември 1957 година. 

У бр, 24 
17 декември 1957 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОВЕДУВАЊЕ ВО ГРАДОВИТЕ СИСТЕМ 
ц к ДОЗВОЛИ ЗА БОРАВОК 

Член 1 
Се укинува Законот за воведување во 

градовите систем на дозволи за боравок: 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/47). 

Член 2 
Со влегувањето во сила на овој Закон 

престанува да важи Наредбата за воведува-
ње систем на настанување по претходна 
дозвола за боравок во град Скопје („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 26/47) и Правил-
никот за извршување на Законот за воведу-
вање во градовите систем на дозволи за бо-
равок („Службен весник на'НРМ" бр. 27/47 
година). 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден 

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

218. 
На основа член 2 во врска со член 11 од 

Основната уредба за установите со само-
стојно финансирање („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 51/53) Извршниот совет на НР 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОСНОВАЊЕ ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ 
1. Под точка 4 од Решението за основање 

Ветеринарен институт во Скопје како уста-
нова со самостојно финансирање донесено 
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под ИС бр. 364 од 30 декември 1955 година 
(„Службен весник на НРМ" бр. 1/56), по точ-
ка г) се додава нова точка д) која гласи: 

д) „Фонд за сопствено учество во станбена 
изградба". 

2. Ова, решение влегува во сила од денот 
на донесувањето. 

ИС број 364/55-1 
20 ноември 1957 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

. Секретар, Претседател, 
Васил јарков, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

219.. 

На' бенова член 50 од Законот за виното 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57), Секре-
таријатот за земјоделство на Извршниот со-
вет, го донесува следното . ; 

Р Е ОТ Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЗАВОДОТ ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИЛАР-, 

СТВОТО ДА ВРШИ АНАЛИЗИ И ИСПИТУ-
ВАЊА НА ВИНА И НА ПРЕРАБОТКИТЕ 

ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО 
1 

За вршење анализи и испитувања на ви-
ната и на преработките од грозје и вино, се 
одредува Заводот за унапредување на лозар-
ството и.винарството - Скопје. 

П. 
Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Број 3049 
24 октомври 1957 година 

Скопје 
Го заменува Секретарот 

за земјоделство на Извршниот совет, 
Секретар 

за општо стопански работи 
на Извршниот совет, 
Асен Оимитчиев, с.р. 

220. 

На основа член 30 став 2 од Законот за 
заштита на стрмните -^мјишта од ерозија. и 
уредување на порои; Секретаријатот за шу-
марство на Извршниот совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА' ОСНО-ВИТЕ" 

ЗА ЗАШТИТА ГИ СТРНИШТЕ ЗЕМЈИШТА 
ОД ЕРОЗИ,ЈА 

I. 
Со ова упатство се пропишани елементите 

што ги содржат основите за заштита на 
стрмните Земјишта од'ерозија 

П. 
Елементите што ги содржат основите се:. 
1. општ опис на подрачјето; 
2. состојбата на површинската и линијска-

та ерозија во подрачјето; 
- 3. состојбата на населеност во подрачјето; 

4. состојбата на шумите и шумското земји-
ште во подрачјето и мерките за нивното по-
добрување; 

5. состојбата на па ситните и утринските 
, површини и мерките за нивното подобрување; 

6. состојбата на! земјоделските површини 
во подрачјето и мерките за нивното подобру-
вање; 

7. состојбата на лозарството и овоштар-
ството и перспективите за нивниот развиток; 

8. состојбата на сточарството и перспек-
тивата за неговиот развој; 

9. опис и големината на поедини пасишта 
и утрински површини од општонароден имот; 

10. состојбата на хидрографската мрежа и 
можноста за нејзиното користење; 

11. состојбата на сообраќајните врски во 
подрачјето; 

12. опис и обемот на до-сегашните уреѓај-
ни работи во.подрачјето; 

13. п р и л о з и . 
Ш. ^ 

1. Општиот опис на подрачјето опфаќа: 
неговиот назив, положај, граници и површи-
на на катастарските општини со поедини 
нивни карактеристики, конфигурацијата, хи-
дро графи јата и поројната состојба на хидро-
графската мрежа, како и климатските, гео-
лошките и педолошки податоци. 

2. Состојбата на површинската и линиска-
та ерозија во подрачјето се изнесува описно 
и во табеларен преглед. 

Во описниот дел се изнесува интензите-
тот и големината на ерозивните процеси, ка-
ко и штетите што ги причинуваат тие 
процеси. 

Во ,табеларниот преглед се изнесуваат, за 
сите месности во подрачјето, степенот на епо-
зивните процеси како и степенот на приори-
тетот за преземање на заштитни мерки. 

3. За состојбата на населеност во подрач-
јето во описниот дел се изнесува економската 
состојба на домаќинствата, а во табеларниот 
преглед се внесува бројот на домаќинствата 
и жителите за целото подрачје "по катастар-
ски општини. 

4. За состојбата на шумите и шумското 
земјиште се дава нивната I сл емина, вид, по-
ложба и начин на стопанисувањето за целото 
подрачје по катастарски општини, 

Предвидените мерки за подобрување на 
постоеќата шумска вегетација, како и пошу-
мување на голетите се внесуваат во табела-
рен преглед кој. содржи: вид и големина на 
мерките, приоритет и време-траењето-на изг 
вршувањето како и чинењето на тие работи. 

5. Состојбата на пасишните и утрински-
те површини во подрачјето ги опфаќа? се-" 
галените површини на пасиштата и нивната 



26 декември 1957 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 38 - Стр. 707 

состојба во Однос на ерозијата на земјиштето 
во поедините катастарски општини, какб и 
мерките и нивната големина за подобрување-
то на тие површини (забрана, ѓубрење, чисте-
ње, подобрување тревната состојба, контурни 
бразди, ровови итн.) и чинењето на предви-
дените работи. 

6. Состојбата на земјоделската површина 
и мерките опфаќаат: 

а) опис и големина на земјоделските по-
вршини за целото подрачје по катастарски 
општини изразено во табеларен преглед,; 

б) видови на земјоделски култури (едно-
годишни и многугодишни) и големина на по-
едини видови за целото подрачје . по ката-
старски општини; 

в) принос по површинска единица и на-
чин на стопанисување; 
- г) опис и големина на земјоделските по-

вршини кои се предвидуваат за преориента-
ција од едногодишни во многу годишни кул-
тури. Во табеларниот преглед ќе се дадат за 
подрачјето а по катастарски општини, од-
носно месности, начинот на пргориентацијата, 
видот на културите, приоритет и времетрае-
ње на преориентацијата, носител на трошо-
ците (во %) и вкупни трошоци за преориен-
тацијата; 

д) определување за целото подрачје по 
катастарски општини, колку од вкупната 
земјоделска површина ќе остане во сегашна 
состојба, на која површина се врши контур-
но орање и која се преориентира во пасишта, 
овошки, лозја, шума и друго; 

ѓ) површини кои се предвидуваат за ек- ј 
спропријација; 

е) за секоја површина предвидена било од 
кои заштитни мерки, во табелите ќе се озна-
чуваат само со катастарскиот број на парце-
лите, покрај месноста и катастарскатај оп-
штина; 

ж) посебна анализа на сите предвидени 
мерки во однос на носителот на трошоците 
(учество на разни локални и републички фон-
дови како и учество на сопственици). 

7. За состојбата на лозарството и овоштар-
ството во подрачјето се изнесува во кои мес-
ности се одгледуваат овошни или лозови на-
сади како и во кои месности се. наоѓаат поеди-
нечно овошни стебла, нивниот вид и состојба. 

8. За состојбата на сточарството ќе се 
даде сегашната состојба по вид, број и начин 
на одгледување на ситен и крупен добиток, 
како и мерките за унапредување на сточар-
ството. 

б. Во описот' за големината на поедини па-
ситни и утрински површини од општонаро-
ден имот се внесуваат само оние површини 
на кои постојат поволни услови за стопани-
сување со многугодишни култури (овошки и 
лозја) со примена на заштитни мерки. Овие 
површини ќе се прикажат по катастарски 
општини и месности. 

10. За состојбата на хидрографската мре-
жа ќе се направи посебен осврт за можноста 

за користење на истата за поголеми и пома 

ли наводнувања. Се даваат и податоци за из-
ворите во подрачјето" како и. за состојбата на 
постоеќите наводнувања. „ 

П. За состојбата на сообраќајната мрежа 
во подрачјето ќе се изнесе во каква, положба, 
се најдува истата, врската на поедините на-
селби како и поврзување на целото лодрачје 
со поважните центри и главните сообраќаја: 
ници. 

12. За состојбата и обемот на досегашните 
работи извршени во врска со заштита на 
земјиштето од ерозија и уредување на порои, 
се даваат следните елементи: досега извр-
шени шумско-културни и градежни работи;: 

извршена преориентација и административ-
ни забрани; примена на вештачки ѓубрива и 
друго. 

13. Како прилог на основата ќе се прило-
жи и прегледна карта на подрачјето ,во раз-
мера 1:10.000. Во истата ќе се внесе следното: 

— границата на подрачјето за која се' ра-
боти основата обележена со полна линија 
виолет боја; - -

— границите на катастарските^ општини 
кои ќе се внесат врз основа на катастарските 
листови, се обележуваат со полна линија со 
црвен туш; 

— називот и редниот број на месноста во 
катастарските општини се внесува со црн, 
туш со слова; , 

— постоењата шумска вегетација, пасиш.-
ните површини и земјоделските површини се 
обележуваат со вообичаените ознаки; 

— мерки кои се предвидуваат; 
ј — постоеќи извори и 

— со редни броеви ќе се обележат повр-. 
шините од општонароден имот поволни за. 
стопанисување со многу годишни култури. 

IV. 
' Ова упатство влегува во сила од денот на 
објавувањето во ,,Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 1137 
3 декември 1957 година 

Скопје 
Секретар за шзлупрство 

на Извршниот совету 
Инж. Борис Грујоск% с.р. 

221. 
На основа член 58 од Законот за водите-

л, Службен весник на НРМ", бр. 11/57 год.)/ 
Управата за водостопанство на НРМ про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ИЗДАВАЊЕТО 
НА ВОДОСТОПАНСКИ СОГЛАСНОСТИ 

И ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ ВОДА 
ДО ДОНЕСУВАЊЕ НА ОРИЕНТАЈДООНИ 

ВОДОСТОПАНСКИ ОСНОВИ 
1. Управната постапка за издавање на во-

достопанска согласност за инвестициона про^ -
-грама односно главен проект на хидротезг 
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нички систем односно објект, одобрение за 
користење вода и водостопанска согласност 
за употреба на хидротехнички систем однос-
но објект, органите на управата надлежни за 
работите на водостопантсвото на народните 
одбори на општините и околиите (во натамош-
ниот текст: водостопански) орган) ,ќе ја покре-
нуваат по барање на странката. 

2. Поднесокот со кој се бара издавање на 
водостопанска согласност на инвестициона 
програма или главен проект на хидротехнич-
ки систем односно објект треба да ги содржи 
покрај општите и следните податоци: 

а) назив на водата на којашто ќе се изве-
де хидротехничкиот систем односно објект; 

б) местото каде ќе се изведува хидротех-
ничкиот систем односно објект; 

в) врстата и големината на хидротехнич-
киот систем односно објект; 

г) количината на водата за користење; и 
д) имињата и пребивалиштето на лицата 

чии што права или интереси на водата би 
биле угрозени или засегнати со изградбата 
на хицротехничкиот систем односно објект. 

Кен барањето за давање на водостопанска 
согласност на инвестициона програма се при-
лага идејниот проект и инвестиционата про-
грама, а за давање водостопанска согласност 
на г л аван проект се прилага и главниот 
проект. 

Прилозите од претходниот став водосто-
панскиот орган ги задржува како докумен-
тација. 

3. Поднесокот со кој се бара издавање на 
одобрение за користење вода треба да ги со-
држи покрај општите и следните податоци: 

а) количеството на вода што ќе се користи; 
б) местото на кое водата ќе се користи; 
в) намената за која водата ќе се користи; 
г) начинот на кој водата ќе се користи; 
д) времето за кое водата ќе се користи; и 
ѓ) имињата и местото на боравиштето на 

лицата коишто имаат право на користење 
вода на дел од сливот на кој водата сака да 
се користи или имаат некој друг правен ин-
терес на оваа вода. 

Кон барањето се поднесува анализа за 
возмоншостите за користење водата, како и 
доказни средства со кои се докажуваат чи;-
њениците од т. а—ѓ од претходниот став, која 
^ОЈцостопанскиот! морган ја задржува како 
документација. 

4. Со барањето од т. 2 и'3 од ова упатство 
се прилага образложение за функцијата, на-
мената и огаптествната оправданост за подиг-
нување на хидротехнички систем или објект 
односно за, користење вода кое водостопан-
скиот орган го задржува како документација.. 

5. Поднесокот со кој се бара издавање на 
водостопанска согласност за употреба на 
хидротехничкиот систем односно објект тре-
ба да ги содржи покрај општите и следните 
податоци: 

а) врстата на објектот; и 
б) местото каде се наоѓа објектот. 
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Кон барањето се прилага записник за тех-
нички преглед на изградениот хидротехнич-
ки систем односно објект, кој водостопан-
скиот орган го задржува како документација. 

6. Ако поднесоците од т. 2, 3 и 5 од ова 
упатство не ги содржат соодветните податоци 
и доказни средства водостопанскиот орган на 
странката ќе и' укаже на недостатоците на 
поднесокот и ќе и одреди рок во кој треба 
да ги отклони. Ако странката тоа не го стори 
во одредниот рок водостопанскиот орган под-
несокот ќе го отфрли. 

7. Решението за издавање водостопанска 
согласност на инвестициони програм односно 
главен проект водостопанскиот орган ќе до-
несе след како ќе ја разгледа инвестиционата 
програма односно главниот проект и утврди 
дека не се во спротивност со правилно и ра-
ционално користење на водата. 

Ако инвестиционата програма односно 
главниот проект не предвидува правилно и 
рационално користење на вода или е непот-
полна или нејасна, водостопанскиот орган ќе 
ја врати на подносителот да барањето за да 
ја дополни или исправи. Ако подносителот на 
барањето тоа не го стори или повторно под-
несе неисправна инвестициона програма или 
главен проект водостопанскиот орган со ре-
шение ќе го одбие издавањето на бараната 
согласност. 

По барањето за давање на водостопанска 
согласност на инвестиционата програма од-
носно главниот проект водостопанскиот орган 
по правило нема да закажува расправа. 

8. Најдоцна во рок од 15 дена по приемот 
на барањето за издавање одобрение за кори-
стење вода за поголеми хидротехнички си-
стеми односно објекти водостопанскиот орган 
ќе закаже јавна расправа, а за помали објекти 
ќе изврши увид на лице место. 

Водостопанскиот орган на јавната распра-
ва односно увид на лице место ќе го повика 
подносителот на барањето, претставителите 
на заинтересираните државни органи, сто-
панските и општествени организации и заин-
тересираните лица. 

9. На расправата за издавање одобрение 
за користења вода односно на увидот на лице 
место водостопанскиот орган ќе ги сослуша 
присатните, лица за предметното барање, за 
приговорите и спорните прашања и ќе на-
стан да постигне согласност помеѓу заинтере-
сираните липа. 

За расправата водостопанскиот орган ќе 
состави записник во кој ќе го внесе текот на 
расправата, а за увидот на лице место ќе 
состави записник во кој ќе се внесат битните 
околности утврдени од службеното лице што 
ја води постапката. 

10. По завршувањето на расправата од-
носно по извршениот увид на лице место во-
достопанскиот орган ќе ја цени оправда-
носта на барањето за издавање на одобрение 
за користење вода, ќе утврди дали користе-
њето на вода не е во спротивност со правил-
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нето и рационално користење на водата, по 
кое ќе донесе решение по поднесеното ба-
рање. 

11. Решение со кое се дава водостопан-
ска согласност за употреба на хидротехнич-
киот систем односно објект, водостопанскиот 
орган ќе го донесе ако со техничкиот преглед 
е утврдено дека е во се изграден по одобре-
ниот главен проект на кој дал водостопанска 
согласност. 

Ако водостопанскиот орган утврди дека 
системот односно објектот не е изграден во 
се по одобрениот главен проект и дадената 
водостопанска согласност, со заклучок ќе го 
задолжи подносителот на барањето во одре-
дениот му рок да ги поправи утврдените 
неисправности. Ако подносителот на бара-
њето постапи по заклучокот на водостопан-
скиот орган, со решение ќе му издаде соглас-
ност за употреба на хидротехничкиот систем 
односно' објект, а ако не постапи по заклу-
чокот со решение ќе го одбие барањето. 

12. Водостопанскиот орган е должен ре-
шението од т. 7, 10 и И од ова упатство да го 
донесе во рок од 30 дена од денот на преда-
јата на уредно барање, доколку за прегледот 
на главниот проект не е потребно подолго 
време од 30 дена. 

13. Ова упатство влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 878 
26 ноември 1957 година 

Скопје 
Директор 

на Управата за водостопанство 
на НРМ, 

Инж. А. Илиев, с.р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
7-Ш-1957 год. под рег. бр. 4 е запишан под фирма: 
Самостоен кондураџиски дуќан „Задругар", со се-
диште во Битола. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: кондураџиски изработки и поправки на 
чевли. 

Дуќанот е основан со решението на НО на оп-
штината — Битола, бр. 4263 од 15-11-1957 год. Ис-
тиот ќе го потпишува раководителот Аце Стоја-
носки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 217/57. (759) 

Окружниот стопански; суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УИ-1957 год. под рег. бр. 7 е запишана под фир-
ма: Продавница бр, 5 на Трговското претпријатие 
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„Вардар" — Прилеп, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: проддж5а 
текстил на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Вардар" — Прилеп, ^ согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр, 12026 од 
21-У1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Александар 
Желчески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 528/57. (1145) 

Окружниот стопански суд во Битола сбјавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-УП-1957 год. под рег. бр. 7 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 6 на Трговското претпријатие 
,.Вардар" — Прилеп, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
текстил на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Вардар" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 12025 од 
21-У1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Данаил Узу-
новски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 526/57. (1146) 

Окружниот стопански суд ЕО Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-УИ-1957 год. под рег. бр. 7 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 7 на Трговското претпријатие 
„Вардар" — Прилеп, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
текстил на мало и галантерија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Вардар" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 10948 од 
21-У1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Василие Та-
левски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 525/57 год. (1147) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-УИ-1957 год. под рег. бр. 7 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 8 на Трговското претпријатие 
„Вардар" — Прилеп, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
намештај на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Вардар" — Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 9788 од 
21-У1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Димитрија 
Шавкулоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 529/57. (1148) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-УИ-1957 год. под рег. бр. 7 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 9 на Трговското претпријатие 
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„Вардар" — Прилеп, ,со седиште, во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на ,мало на спортски и ловечки прибор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Вардар". - Прилеп, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Прилеп, бр. 12024 од 
21-У1-1957 год. 

Раководител на продавницата е Бранко Пет-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 532/57. (1149) 

. Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10-УИ-1957 год. под рег. бр. 123 е запишана под 
фирма: Продавница бр. 8 на И Н В Р диското прет-
пријатие — Прилеп, со седиште во Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мало на тутунски! преработки, кибрит и други 
вредносници. 

Продавницата е основана од Инрагидстш^о поет 
пријатие — Прилеп, а согласно одобрението на НО 
на општината — Прилеп, бр. 3468 од 21-У1-1957 г. 

Раководител на продавницата е Кзчз Пе оски. 
Од Окружниот стопански суд во Бигола, Фл 

бр. 524/57. ' (1150); 

Окружниот стопански суд во Битола Обја,вува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20-У-1957 год, под рег. бр. 5 е запишана под фирма: 
Продавница за намештај „Треска", со седиште во 
Ресен. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на домашен и канцелариски намештај од 
производството на Претпријатието „Треска" — 
Скопје како и продажба на други индустриски про-
изводи од други дрвно-ичдустриски претпријатија 
како дополнение на асортиманот на продавницата. 

Продавницата е основана од Дрвната индус'-ри-
ј а . „Треска" — Скопје, а согласно одобрението на 
НО на општината — Ресен, бр. 2930 од 31-111-1957 г. 

Раководител на продавницата е Тозиевски Ри-
сте Лазар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 400/57. (П51) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-111-1957 грд. под рег. бр. 1 е запишан под фирма: 
Погон за заштита на земјоделието на Деловниот за-
дружен сојуз „Преспа" - Ресен, со седиште во 
Ресен. Предмет на работењето на погонот е: на-
бавка и продажба на вѕештачки ѓубрива, земјодел-
ски машини и алати, рибарски и тутунов конец, 
хемиски средства за заштита на растенијата, на-
бавка на посадочен овоштен, лозов и семенски ма-
теријал, набавка и продажба на пчеларски прибор, 
набавка на сточни апови за овци и говеда. 

- Погонот е основан од Деловниот задружен со-
јуз ^Преспа" - Ресен, а согласно одобрението на 
НО на општината - Ресен, бр. 1385 од 4-ТП-1957 г. 

Погонот ќе го потпишува раководителот Сре-
тен Богданоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 231/57. (Ц52) 

кв декември 1957 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12-111-1957 год. под рег. бр, 1 е запишан под фир-
ма: Погон за емит и зарзават на Деловниот за-
дружен сојуз „Преспа" — Ресен, со седиште во Ре-
сен. Предмет на работењето на погонот е: откуп и 
продажба на големо и мало на зарзават и овоштие, 
преработки од емиш и зарзават и лековити билки. 

Погонот е основан од Деловниот задружен со-
јуз „Преспа" — Ресен, а согласно одо-брение "О на 
НО на општината - Ресен, бр. 1387 од 4-Г1-'957 г. 

Погонот ќе го потпишува раководителот Ламбе 
Нечевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 229/57. (1153) 

I -
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
12-111-1957 год. под рег. бр. 1 е запишан под фирма: 
Погон за сточарство на Деловниот задружен сојуз 
„Преспа" - Ресен, со седиште во Ресен, Предмет 
на работењето на погонот е: откуп и продажба на 
добиток и храна за добиток, мето и преработки од 
месо, млеко и млечни производи и де лика тесни 
производи. 

Погонот е основан од Делениот задружен со-
јуз „Преспа" — Ресен^ а согласно одобрението на 
НО вџ општината — Ресен, бр. 1386 од 4-Ш-1957 г. 

Погонот ќе го потпишува раководителот Јор-
дан Транталоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 230/57. (1154) 
поста. 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 5269, серија бр. 0308897, 
издадена од СВР т - Штип на Ване Блажев Тасев, 
с. Припечани — Штипско, (3566) 

Лична карта рег. бр. 7108, серија бр. 0650121, 
издадена од СВР — Кратово на Стојмир Стојанов 
Пауновски, с. Добрево — Кочани. (3567) 

Лична карта рег. бр. 2404, серија бр. 0378714, 
издадена од СВР — Кочани на Благородна Тодор 
(Трај чона) Серафимова, ул. „Коле Неделков" бр. 40 
- Кочани. ^ (3568) 

Лична карта рег. бр. 8708, серија бр. 0013239, 
издадена од СВР — Битола на Илија В. Николов-
ски, с. Лажец — Битола. - (13569) 

Лична карта рег. бр. 22304, серија бр. 0120303, 
издадена од СВР — Битола на Вангел В. Атанасов-
ски, ул. „Ленинова" бр. 54 - Битола. (3570) 

Лична карта рег. бр. 11042, серија бр. 007575, 
издадена од СВР — Гевгелија на Јонус Дестанов 
Агушев, с. Стари Дојран — Гевгелија. (3571) 

Лична карта рег. бр. 3307, серија бр. 0134764, 
издадена од СВР — Титов Велес на Методи Нико-
лов Јанчев, с. Конопиште - Кавадарци. (3572) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



26 декември 1957 СЛУЖБЕН БЕСНИЌ НА НРМ Бр. Зв - Стр,11% 

Лична карта рег. бр. 13034, серија бр. 6673958, 
издадена од ОВР — Тетово на Џенун Леана Џема-
или, с. Седларево — Тетовско. (8573) 

Лична карта рег. бр. 4336, серија бр. 0700843, 
издадена од СВР — Гостивар на Драге Угринов 
Петрески, с. Балиндол — Гостивар. (3574) 

Лична карта рег. бр. 5073, серија бр. 0125250, 
издадена од ОВР — Делчево на Агин Елмазов Де-
мирали, с. Звегор — Штипско. (3575) 

Лична карта рег. бр. 11304, серија бр. 0234308, 
издадена од ОВР — Охрид на Вели Ракип Раки-
повски, ул. „В. Пелагиќ" бр. 5 - Битола. (3576) 

Лична карта рег бр. 12941, серија бр. 0045652, 
издадена од ОВР — Охрид на Сандре Глигор Ко-
човски, ул. „Самоилова" бр. 36 — Охрид. (13577) 

Лична карта рег. бр. 2390, серија бр. 0008121, 
издадена од ОВР — Битола на Крсте И. Трифу-
новски, с. Белушино — Битолско. (3607) 

Лична карта рег. бр. 37243, серија бр. 0105633, 
издадена од СВР — Битола на Ленка Стојана Јо-
вановска, с. Раштани — Битолско. (3608) 

Лична карта рег. бр. 18087, серија бр. 0235983, 
издадена од СВР - - Охрид на Ламбе Петре Секу-
ловски, с. Опеница — Охридско. (13609) 

Лична карта рег. бр. 11485,, серија бр. 0234489, 
издадена од СВР - Охрид на Бељан Ангелов 'Ра-
дески, с. Свиниште — Охридско. (3610) 

Лична карта рег. бр. 25194, "серија бр. 0Г84133, 
издадена од СВР — Тетово на Петко Георгиев Ко-
стоски, с. Теарце — Тетовско. (3611) 

Лична карта рег. бр. 12175, серија бр. 0720667, 
издадена од СВР — Гостивар на Исмаил Демиро-
ски Исмаил, ул. „Балиндолска" бр. 7 — Гостивар. 

(3612) 
Лична карта рег. бр. 2184, серија бр. 0121165, 

издадена од СВР — Делчево на Љубен Петров Ди-
митровски, слаткар — Делчево. - : ' (3613) 

Лична карта рег. бр. 227724, серија бр. 58121, 
издадена од СВР — Загреб на Александар Ѓорѓиев 
Ристовски, ул. „Васил Главинов" бр. 6 — Струмица. 

(3614) 
Лична карта рег. бр. 9928 серија бр. 0118370 на 

Бедрија А. Беќиров, с. Лера — Битолско. (3615) 
Лична карта рег. бр. 14516, серија бр. 0758583, 

издадена од СВР — Кичево на Стефан Силков 
Алексовски, с. Д. Добреноец — Кичево. (8616) 

Лична карта рег. бр. 16042, серија бр. 0129743, 
издадена од СВР — Дебар на Џемал Риза Лимани, 
с. Скудриње — Тетовско. (3617) 

Лична карта рег. бр. 3619, серија бр. 0400529, 
издадена од Св. Николе на Родна Петре (Василева) 
Стојкова, с. Кадрафаково — Св. Николе. (3618) 

Лична карта рег. бр. 6923, серија бр. 0653972, 
издадена од СВР - Кратово на Добре Тирчов Да-
нилов, с. Древено — Кочани. (3619) 

Лична карта рег. бр. 3225, серија бр. 0491772. 
издадена од СВР — Кавадарци на Борис Глигоров 
Ристов, с. Ресава — Кавадарци. (3620) 

Лична карта рег. бр. 16897, серија бр. 0677918, 
издадена од СВР - Тетово на Ризван Ибраими 
Ризвани, с. Мерово - Тетовско. " (3321) 

Лична карта рег. бр. 15170, серија бр. 0674975, 
издадена^ од ОВР — Тетово на Љубо Блаже Јан-
ковски, с. Прељубиште — Тетовско. (3527) 

Лична карта рег. бр. 17618, серија бр. 0714228, 
издадена од СВР — Гостивар на Зеќир Рамнеа 
Емини, с. Орќуше — Гостивар. (3628) 

Лична карта рег. бр. 4832, серија бр. 0562220, 
издадена од СВР — Куманово на Бранислав Страш 
ко Симоновски, ул. „Вера Которка" бр. 13 — Ку-

.маново. (3624) 
Лична карта рег. бр. 11571, серија бр. 0014282, 

издадена од СВР — Струга на Јулија Васила Ива-
нова "Ликоска, ,јНова населба" — Струга. (3625) 

Лична карта рег. бр. 467, серија бр. 0261135, из-
дадена од С В Р , - : Битола на Таше Толев Петков-
ски, с. Вирово —, Битолско1. (3627) 

Лична карта рег. бр. 13338, серија бр. 0118084, 
издадена од СВР - Дебар на Сулејман Ризван 
Умеров ски, с. Новак — Дебар. (3628) 

Лична карта рег. бр. 17458, серија бр. 0714058, 
издадена од СВР — Гостивар на Мухарем Алил 
'Мухареми, с. Неготино — Тетовско. 03629) 

Лична карта рег. бр. 12039, серија бр. 0672810, 
издадена од СВР — Тетово на Стојан Коцев Са-
вески, с. Одри -г? Тетовско. (3630) 

Лична карта рег. бр. 2144, серија бр. 0281753, 
издадена од ПВР - Демир Хисар на Гроздан Пав -
лов ТекИски, ул. „Круме Јаскоски" бр. 3 — Прилеп. 

(3631) 
Лична карта рег. бр. 36297, серија бр. 0106788, 

издадена од СВР - Битола на Милорад Драгутин 
Радуновиќ, ул. „1 мај" — Битола. (3632) 

Лична карта рег. бр. 4089, серија бр. 0115141, 
издадена од СВР Битола на Марко Начов Ди-
МОВСКИЈ С. Вашарејца — Битола. (3633) 

Лична карта рег. бр. 2317, издадена од СВР -
Скопје на Јоанче Гошов Наневски, с. Ротино — Би-
тола. ' " (3634) 

Лична карта рег. бр. 4560, серија бр. 0227754, 
издадена од СВР — Охрид на Јорда Митре Муф-
чевска, с. Требениште — Охридско. (3635) 

Лична карта рег. бр. 13389, серија бр. 0118099, 
издадена од СВР - Дебар на Љуба Димче Данко-
ска, е. Битуше — Тетовско. (3636) 

Лична карта рег. бр. 9881, серија бр. 0114591, 
издадена од СВР — Дебар на Велика Мелко Гру-
јоска, с. Лазарополе — Дебар. (3637)" 

Лична карта рег. бр. 11905, серија бр. 0708415, 
издадена од СВР — Гостивар на Азби Камбева 
Алији, с. Добридол — Гостивар. (3638) 

Лична карта рег. бр. 834, серија бр. 0397344, из-
дадена од СВР — Св. Николе на Иљо Симов Сал-
тиров, с. Преот - Св. Николе. (3639) 

Лична карта рег. бр. 7885, серија бр. 0384495, 
издадена од СВР — Кочани на Штеријо Митев Ми-
хаилов, с. Виница — Кочани. (3640) 

Лична карта рег. бр. 34007, серија бр. 0030681, 
издадена од СВР - Скопје на Димитар Христов 
Димитров, с. Зрновци - Кочани. (3641) 

Лична карта рег. бр. 14320, серија бр. 0391030, 
издадена од СВР — Кочани на Стојка Тодорова 
Андонова, с. Зрновци — Кочани. (3642) 

Лична карта рег. бр. 14532, серија бр. 0502889, 
издадена од СВР - Кавадарци на Илија Темов 
Дамков, е. Фариш — Кавадарци. " (3643) 

Лична карта рег. бр. 9755, серија бр.. 0214469, 
издадена од СВР - Охрид на Ремзије Рифат Ме-
мед овск а, ул. „Рузвелт" бр. 92 - Охрид. 
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СОДРЖИНА 
Страна 

215. Указ за про-гласување на Законот за учи-
лишта за квалификувани работници — — 697 

Закоп за училишта за квалификувани 
работници — — — — — — — — — 697 

216. Указ за прогласување на Законот за до-
броволните противпожарни друштва — - 702 

Закон за доброволните противпожарни 
друштва — — — —. — — — — — 703 

217. Указ за прогласување на Законот за уки-
нување на Законот за воведување во гра-
довите систем на ,дозвола за боравок — — 705 

Закон за укинување на Законот за вове-
дување во градовите систем на дозволи за 
рснравок — — — — — — — — 705 

218. Решение за дополнување на Решението за 
основање Ветеринарен институт -— — — 705 

219. Решение за одредување Заводот за уна-
предување на лозарството и винарството да 4 
врши анализи и (испитувања на вина и на 
преработките од грозје и вино — — — 706 

220. Упатство за елементите на основите за 
заштита на страните земјишта од ерозија 706 

221, Упатство за постапката црн издавањето на 
водостопански согласности и одобренија за 
користење вода до донесување на ориен-
тациона водостопански основи — — — 707 

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

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698. Печатница „Гоце Делчев" П (5722) -^ Скопје. 


