
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

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

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 

СКОПЈЕ 
Сабота, 7 јуни 1958 

Број 19 Година XIV 

Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 30 дин. 
Чековна сметка број 802-Т-698. 

123. 

На основа член 25 став 2 од Законот за шумите, 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИОТ И МАКСИМАЛНИОТ ИЗ-
НОС НА НА ДОМЕ СТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПО-
РЕДНИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ ВО ШУМИ ОД 

ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I. 
За пасење, жирење, собирање на лиона постил-

ка, вадење камен, песок, глина и други состоиш* на 
шумското земјиште, собирање на лековити билки 
и други шумски споредни производи во шуми од 
општествена сопственост се плаќа надомест во ви-
сина која ја одредува народниот1 одбор на општи-
ната спрема условите на одделните реони на своето 
подрачје и во> рамките на следните минимални и 
максимални износи на надоместеа и тоа за: 

а) ПАСЕЊЕ ВО ШУМА 

Надомест во дин. а-ХО 
ЕЈ 
СО а 

Вид на добитокот Един. 
мера мини-

мална 
макси-
мална 

1. Овца или одлач. јагне грло 45 60 
2. Коњ, мазга и магаре „ 225 ЗОО 
3. Ждребе и прле до 

1 год, старост „ 90 120 
4. Говедо постаро од 1 год, 225 ЗОО 
5. Теле од 1 година старост „ 90 120 

б) ЖИРЕЊЕ 

Во дабева или букова шума за 1 свиња мин, 
45 динари, максимално 60 динари. 

Надоместе од та белите под а) и б) се однесува 
на сезонскиот период во кој со постојните прописи 
донесени согласно' чл. 26 од Законот за шумиве е 
позволено да се врши пасење односно ширење во 
шуми. 

в) ЛИОНА ПОСТИЛКА 
си \о 
ес 
<V а-

Вид на производот Един.' 
мера 

Надомест во дин. 
мини-
мална 

макси-
мална 

1. Лиска постилка 
2. Хумус 
3. Моф и папрад 
4. Шавар 
5. Шумска трева 

100 кг. 80 
60 
80 

100 
100 

100 
80 

100 
130 
130 

г) КАМЕН, ПЕСОК И ГЛИНА 

а, о 
еј 
СЈ 

Вид на производот Един. 
мера 

Надомест во дин. 
мини-
мална 

макси-
мална 

1. Камен за печење вар м3 40 50 
2. Камен кршен >5 30 40 
3. Камен плочест ЈЃ 50 65 
4. Камен гранит и сличен 

за делање 90 120 
5. Камен од останати еруп-

тивни стени „ 80 НО 
6. Воденички камен 

50—100 кг. парче 70 90 
7. Воденички камен 

од 100—200 кг. парче 110 140 
8. Воденички камен 

од 200—300 кг. парче 150 200 
9. Песок ситен м3 30 40 

10. Песок едор ([шљунак) 20 30 
И. Шодер и ризла м 70 90 
12. Глина и иловача (1грнч.) „ 20 30 
13. Земја црница >5 20 30 
14. Земја бела — каолин 20 30 
15. Варовит "песок и земја 

за калцификација » 5 10 

д) ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХЕМИСКА 
ПРЕРАБОТКА 

Ред
. 

бр
. 

Вид на производот Един. 
мера 

Надомест во дин. 
мини- макси-
мална мална 

1. Смола борова кг. 30 40 
2. Смола борова беленица 25 40 
3. Борови пенушки за до-

бивање смола кг. 2 3 
4. Кора од даб, смрча и пи 

том костен 2 3 
5. Кора од врба, бреза и евла ,, 2 3 
6. Лисје и стебла од (руј 3 5 
7. Шикли од даб 5 8 

Надомест од точките 4 и 5 во табелата под д) 
се однесуваат ка кора ако' се гули од посечени и 

борели стебла. 
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Ѓ) ШУМСКИ ПЛОДОВИ И СЕМЕ 
а. 

ХО 

еј 
ОЈ си 

ВИД на производот 
Надомест во дин 

Един. 
мера мини-мална 

макси-
мална 

7. 
8. 

9. 
10. 

Орев и бадем 
Костен питом 
Плод од смрека 
Лешници 
Јагодини, калини, малини 
и слично 
Боровинка, дренки и 
шипки 
Дабов и буков желад 
Шишарки од бор, ела 
и смрча со семе 
Меунки од багрем и гледич 
Семе од брест, бреза, ела, 
јасен, јавор, липа и оста-
нати видови Она стебла) 

кгр. 10 15 „ 5 5 
55* 2 3 
ЈЈ 5 8 

2 
1 

0,50 
10 

10 

3 
2 

0,60 
15 

15 

Износот на надоместа се однесува на плодови 
и семе во зрела состојба во моментот на собирањето. 

е) ЛЕКОВИТИ БИЛКИ 
ех 

ХО 

ч 
ОЈ 

0* 

Вид на производот Един. 
мера 

Надомест во дин 
мини-
мална 

макси-
мална 

1. Цвет од црн и бел слез 
2. Цвет од љубичица 
3. Цвет од останати врсти 
4. Лист од лудо) билје (бе-

ладона) 
5. Лист од орев 
6. Лист од бутан (1дига-

талис) 
7. Лист од останати врсти 
8. Стебло од шарплан. чај 
9. Стебло1 од останати врсти 

10. Корен од див чемер 
Сгенцисна) 

И. Корен од останати врсти 
12. Тубера од е а леп 
13. Плод од сите врсти 
14. Семе од сите врсти 

кгр. 7 
10 
5 

6 
4 

7 
3 
7 
2 

45 
3 

20 
3 
5 

10 
15 
7 

8 
6 

10 
4 

10 
3 

60 
4 

25 
14 
10 

Износот ма надоместа за лековити билки се од-
несува кога истите се во сува состојба. 

ж) ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ДРУГИ 
ПОТРЕБИ 

а. хо 
ој 

Си 

Вид на производот Един.' 
мера 

Надомест во дин. 
мини-
мална 

макси-
мална 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Сува кора за горење 100 кгр. 
Липово лико кгр. 
Брезеви метли сноп 
Трска сноп 

30 
50 

8 
8 
8 

40 
80 
10 
10 
10 Зимзелен {зеленика и др.) сноп 

И. 
Надомести од претходната точка оди во полза 

на органот што управува со шумата од општествена 
сопственост. 

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

вувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр. 94 
13 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

124. 
На основа член 2 и 11 од Основната уредба за 

установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ДЕТСКА-
ТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛО ДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА 
ВО СКОПЈЕ КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

Детската болница за белодробни туберкулоза 
во Скопје Ово натамошен текст, Болница), основана 
1952 година продолжува да работи како установа 
со самостојно финансираше под истиот назив. 

Седиштето на Болницата е во Скопје. 

И. 
Задача на Болницата е да укажува стационари 

помош на децата болни од белодробни туберкулоза, 
да работи на издигнувањето и усовршувањето на 
кадрите, како и на здравственото просветување на 
народот. 

III. 
За остварување задачите од претходната точка 

Болницата има право на управување со недвижен 
имот, уреди, инструменти и други движни работи 
што накнадно ќе се пропишат и проценат по по-
стојните прописи. 

IV. 
Со Болницата управува управен одбор од 7 чле-

на како колективен орган на управување. Управ-
ниот одбор го именува Републичкиот совет за на-
родно здравје. 

Управниот одбор го сочинуваат: еден претстав-
ник на работниот колектив; еден претставник на 
Републичкиот завод за социјално осигурување; 
еден граѓанин кого го предложува Народниот одбор 
на Скопска околија; и други граѓани што ги одре-
дува Републичкиот совет за народно здравје. 

Управникот на Болницата е по својата положба 
член на управниот одбор. 

Управниот одбор избира свој претседател од 
редот на членовите на управниот одбор. Управни-
кот на Болницата Ме може да биде претседател на 
управниот одбор. 

Управниот одбор се избира на две години. 

V. 
Со Болницата непосредно раководи управник, 
Управник на Болницата (назначува Репуб-

личкиот совет за народно здравје, 
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VI. 
Болницата има стручен колегиум што го сочи-

нуваат управникот и раководните лица на органи-
зационите единици. Со правилата, за членови на 
стручниот колегиум можат да се одредат и други 
раководни лица од Болницата. 

Стручниот колегиум е советодавен орган на 
управникот по сите поважни стручни прашања и 
по прашањата за раководење со Болницата. 

VII. 
Од винтовите на приходите над расходите Бол-

ницата може да оснива следните фондови: 
а) фонд за наградување на работниците и 

е л уж бегалците; 
б) резервен фонд; 
в) амортизационен фонд ; 
г) фонд за инвестиции; и 
д) Фонд за станбена изградба. 

VIII. 
Орган надлежен за работите и задачите на Бол-

ницата е Републичкиот совет за народно здравје. 

IX. 
Ова Решение влегува во сила со денот на обја-

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

ИС бр. 54 
30 април 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател,, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

125. 

На основа член 2 и 11 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА СПЕЦИ-
ЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ТБЦ ВО БИТОЛА КАКО 
УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

I. 
Специјалната болница за ТБЦ во Битола Ово 

натамошниот текст Болница) основана во 1950 го-
дина продолжува да работи како установа со само-
стојно финансирање под истиот назив. 

Седиштето на Болницата е во Битола. 

И. 
Задачата на Болницата е да укажува стацио-

нареа помош на болните од белодробна туберку-
лоза, да работи на издигнувањето и усовршувањето 
на кадрите, како и на здравственото просветување 
на народот. 

III. 
За остварување задачата од претходната точка 

Болницата има право на управување со недвижен 
имот, уреди, инструменти и други движни работи 
што накнадно ќе се пропишат и проценат по по-
стојните прописи, 

IV. 
Со Болницата управува управен одбор од 7 чле-

на како колективен орган на управување. Управ-
ниот одбор го именува Републичкиот совет за на-
родно здравје. 

Управниот одбор го сочинуваат: еден претстав-
ник на работниот колектив; еден .претставник на 
Републичкиот завод за социјално осигурување; и 
други граѓани што ги одредува Републичкиот совет 
за народно здравје. 

Управникот на Болницата е по својата положба 
член на управниот одбор. 

Управниот одбор избира свој претседател од 
редот на членовите на управниот одбор. Управни-
кот на Болницата не може да беде претседател на 
управниот одбор. 

Управниот одбор се избира на две години. 

V. 
Со Болницата непосредно раководи управник. 
Управник на Болницата назначува Републич-

киот совет за народно здравје. 

VI. 
Болницата има стручен колегиум што го сочи-

нуваат управникот и раководните лица на ^ртани-
зационите единици. Со правилата, за членови на 
стручниот колегиум можат да се одредат и други 
раководни лица од Болницата. 

Стручниот колегиум е советодавен орган на 
управникот по сите поважни стручни прашања и 
по прашањата за раководење со Болницата. 

VII. 
Од вишковите на приходите над расходите Бол-

ницата мож!е да ги оснива следните фондови: 
а) фонд за наградување на службениците и ра-

ботниците; 
б) резервен фонд; 
в) фонд, на сопствените инвестиции; 
г) амортизационен фонд; и 
д) фонд за станбена изградба. 

VIII. 
Орган надлежен за работите и задачите на Бол-

ницата е Републичкиот совет за народно здравје. 

IX. 
Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се 

објави во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

ИС бр. 53 
18 април 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е, р. 

126. 

На основа член 100 став 3 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/57), 
Извршниот совет донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ВИШИОТ 
ДИСЦИПЛИНСКИ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

I. 
Во Вишиот дисциплински суд при Извршниот 

совет се именуваат: 
1. За претседател: Цаца Горги, помошник се-

кретар на Секретаријатот за законодавство и орга-
низација на Извршниот совет; 

за заменик претседател: Димевски Мице, 'по-
мошник секретар на Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет. 

2. За член: Ефремов Љупчо, судија на Врхов-
ниот суд на НРМ; 

за заменик член: Анастасов Киро, шеф на Ка-
бинетот на Претседателот на Извршниот совет. 

3. За член: Борис Аговски, секретар на Репуб-
личкиот одбор на синдикатите за просветни работ-
ници; 

за заменик член: Витанов ски Благоја, секретар 
на Републичкиот одбор на синдикатите за здрав-
ствените работници. 

Вториот член и неговиот заменик (јатовски и 
Врановски) се делегирани од Републичкиот одбор 
на синдикатот за државните службеници. 

II. 
Функцијата на 'Претседателот и членовите на 

Вишиот дисциплински суд и нивните заменици 
трае две години. 

III. 
Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 89 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

127. 

На основа член 100 став 3 од Законот за јавни-
те службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/57), 
Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ДИСЦИ-

ПЛИНСКИОТ СУД ПРИ ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. 
Во Дисциплинскиот суд при Извршниот совет 

се именуваат: 
1. За претседател Леов Јордан, помошник јавен 

правобранител на Републичкото јавно правобрани-
телство'; 

за заменик претседател: Поп Антова Христина, 
помошник директор на Заводот за статистика на 
НРМ. 

2. За член: Хаџи Пецов Мане, началник во Др-
жавниот секретаријат за правосудна управа; 

за заменик член: Беличанец Илија, виши ре-
ферент во Народното собрание. 

3. За член: Шуркова Цвета, член на Републич-
киот ОД,бор на синдикатите за јавните службеници; 

за заменик член: Василевски Благоја, секретар 
на Околискиот одбор на синдикатите за јавните 
службеници за Скопска околија. 

Вториот член и неговиот заменик ([Шуркова и 
Василевски) се делегирани од Републичкиот одбор 
на синдикатот за државните службеници. 

И. 
Функцијата на претседателот и членовите на 

Дисциплинскиот суд и нивните заменици трае две 
години. 

III. 
Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 90 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

128. 

На основа член 38 став 2 од Законот за здру-
жувањето во стопанството Службен лист на 
ФНРЈ'' бр. 1/58 год.), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

УГОСТИТЕЛСКАТА КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во управувањето со Угостителската комора 
на Народна Република Македонија учествуваат 
претставници на следниве општествени и други 
организации и установи, и тоа: 

— Републичкиот совет на ССЈ за Македонија, 
— Туристичкиот сојуз на НР Македонија, 
— „Путник — Македонија" Претпријатие за 

туристички и сообраќајни услуги, 
— Народната банка на ФНРЈ — Централа за 

НР Македонија, 
— Советот за школство на НРМ, 
— ССРНЈ — Главен одбор за Македонија. 
2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Маке дониј а ". 

ИС бр. 55 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

129. 

На основа член 38 став 2 од Законот за здру-
жувањето во стопанството' 0„ Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 1/58 год.), Извршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ЗАНАЕТЧИСКАТА 'КОМОРА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во управувањето со Занаетчиската комора на 
Народна Република Македонија учествуваат прет-
ставници на следните општествени и други орга-
низации и установи, и тоа: 

— Народната банка на ФНРЈ — Централа за 
НРМ 

— Инвестиционата банка — Централа за НРМ 
— Републичкиот совет на СОЈ за Македонија 
— Здружението на наставниците од стручните 

школи. 
2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе 

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

ИС бр. 56 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Гргоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

130. 

На основа член 38 став 2 од Законот за здру-
жувањето во стопанството ((„Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 1/58 год,), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКАТА КОМОРА НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Во управувањето со Земј оде леко-шумарската 
комора на Народна Република Македонија учеству-
ваат претставници на следниве општествени и дру-
ги организации и установи, и тоа: 

— Главен задружен сојуз на НРМ 
— Сојуз на водните заедници на НРМ 
— Земјоделско^-шумарски факултет 
— Републички совет на СОЈ 
— Народна банка — Централа за НРМ 
— Инвестициона банка — Централа за НРМ 
— Сојуз на задружни штедилници на НРМ 

Друштво на агрономи и земјоделски техни-
чари на НРМ 

— Друштво! на инженери и шумарски техни-
чари на НРМ 

— Друштво^ на ветеринарни лекари на ПРМ 
— Совет за школство' на НРМ. 
2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе 

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

ИС бр, 57 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

131. 

На основа член 38 став 2 од, Законот за здру-
жувањето во' стопанството' („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 1/58 год.), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ ЧИИ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ УЧЕСТВУВААТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 
ТРГОВСКАТА КОМОРА НА НР МАКЕДОНИЈА 

1. Во управувањето со Трговската комора на 
Народна Република Македонија учествуваат прет-
ставници на следниве општествени и други орга-
низации и установи, и тоа: 

— Републичкиот совет на ССЈ за Македонија; 
— Главниот задружен сојуз на НР Македонија; 
— Народната банка на ФНРЈ — Централа за 

НРМ; 
— Економскиот факултет; 
— Здружението' на економистите на НР Ма-

кедонија; 
— „Југобанка" — Филијала — Скопје за НР 

Македонија. 
2. Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македо™ ј а ". 

ИС бр. 58 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

132. 

На основа точка III став 2 од Одлуката за одре-
дување на највисоките продажни цени на добиточ-
ната храна од индустриско потекло ( ј „ С л у ж б е н лист 
на ФНРЈ" бр. 15/58), Секретаријатот за стоков про-
мет на Извршниот совет донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРО-
МЕТОТ НА ГОЛЕМО НА ДОБИТОЧНАТА ХРАНА 

ОД ИНДУСТРИСКО ПОТЕКЛО 

I. На трговските претпријатија на големо им се 
одобрува при образувањето на продажните цени на 
големо на добиточната храна од индустриско по-
текло, како трошоци на прометот да пресметуваат 
и тоа: 

Динари за 1 кгр. 
1. Сончогледова сачма 1,50 
2. Сончоглед ови погачи 1,50 
3. Сопна сачма 1,50 
4. Сопни погачи 1,50 
5. Кикирикова сачма 1,50 
6. Кикирикови погачи 1,50 
7. Сачма од тиквини семки 1,50 -
8. Погачи од тиквеши семки 1,50 
9. Сачма од маслодајна репка 1,50 

10. Погачи од маслодајна репка 1,50 
11. Трици 1,50 
12. Суви режанки од шеќерна репка 1,50 
13. Уродица 1,50 
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И. Оваа Наредба влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 943 
21 мај 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за стоков промет на Извршниот совет, 
Морис Шами, е. р. 

133. 

На основа точка 10 став 3 од Наредбата за про-
дажните цени на житарици и производите од жита-
рица („Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/57 и 16/58), 
Секретаријатот за стоко® промет на Извршниот со-
вет донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОМЕ-
ТОТ НА ГОЛЕМО НА ЖИТАРИЦИТЕ И ПРОИЗ-

ВОДИТЕ ОД ЖИТАРИЦИ 

I. На стопанските организации што се занима-
ваат со промет на житарици на големо им се одо-
брува при образувањето на продажните цени на го-
лемо, како трошоци на трговијата да пресметуваат 
и тоа: 

Динари за 1 кгр. 
1. Царевица 1,50 
2. Царевично брашно 1,50 
3. Ечмен (освен приварски) 1,50 
4. Овес 1,50 
5. Крупица 1,50 

II. Оваа Наредба влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 943 
21 мај 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за стоков промет на Извршниот совет, 
Морис Шами. е. р. 

134. 

На основа чл. 77 од Законот за шумите („.Служ-
бен весник на НРМ" бр. 11/57), Секретаријатот за 
шумарство' на Извршног совот донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЛАНТАЖНО ПОШУМУВАЊЕ 

Член 1 
Платежното пошумување се врши по одред-

бите на овој Правилник. 

Член 2 
Платежното пошумување се врши на земјишни 

површини погодни за брзо производство на дрвна 
маса. 

Чле(н 3 
Одредбите од овој Правилник се однесуваат на 

платежното пошумување кое се врши на земјишта 
поголеми од 0,5 хектари, 

Член 4 
Платежните шуми се подигнуваат и стопани-

суваат врз основа на одобрена инвестициона про-
грама и изготвен проект. 

По исклучок приватните лица на своите зем-
јишта можат да вршат платежно пошумување на 
основа одобрен проект, без инвестициона програма. 

Член 5 
Инвестициона програма за платежни шуми се 

изработува по постојните прописи. 
Проектот за платежното пошумување го из-

работува овластена за таа цел проектанска органи-
зација. 

Член 6 
Проектот за платежното пошумување ги содр-

жи следните елементи: 
1. начинот на подигнувањето на платежната 

шума; 
2. начинот на одгледувањето на платежната 

шума; 
3. начинот на користењето на платежната 

шума. 
Член 7 

Проектите за плантажи© пошумување ги реви-
дира и одобрува комисија одредена од советот над-
лежен за ракетите на шумарството на народниот 
одбор на околијата. 

Член 8 
Посадочниот материјал на платежното пошу-

мување пред употребата мора да биде прегледан и 
одобрен од надлежната служба за заштита на рас-
тенијата. 

Член 9 
Инвеститорите кои вршат платежно пошуму-

вање должни се да го употребат оној посадочен 
материјал кој е предвиден во проектот. 

Член Ш 
Инвеститорите на платежното пошумување се 

должни да водат грижа за здравствената состојба 
на платежната шума и за таа цел обезбедуваат 
преглед два пати во годината. 

Член 11 
При подигнување на платежни шуми покрај 

реки каде земјиштето се одрекува, се остава зашти-
тен појас најмалку од 10 метра од брегот на реката 
со природна шумска растителност. 

Член 12 
Движењето на дрвните материјали добиени од 

платежните шуми се врши по постојните прописи 
за контрола на движењето на главните шумски 
производи. 

Член 13 
Плантажната шума инвеститорот може да ја 

копачи со претходно известување на органот на 
управата надлежен за работите на шумарството на 
народниот одбор на околијата односно' народниот 
одбор на општината. 

Член 14 
Стопанската организација или установата со 

самостојно финансирање ќе се казни за прекршок 
со парична казна од 50.000 др 200.000 динари; 
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1) ако врши плантажно пошумување без одо-
брена инвестициона програма и изготвен проект 
(Член 4); 

2) ако- посадениот материјал за плантажното 
пошумување не е прегледан и одобрен од надлеж-
ната служба за заштита на растенијата (член 8); 

3) ако не го употребува оној посад очен матери-
јал предвиден по проектот ((член 9); 

4) ако ја копачи платежната шума без прет-
ходно известување на органот на управата надле-
жен за работите на шумарството на народниот од-
бор на околината (член 13). 

За дејство од претходниот слан ќе се казни со 
парична казна до 10.000 динари и одговорното лице 
во стопанската организација или установата со 
е а моето ј но' фи нан сир ање. 

Член 15 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок физичко лице кое: 
1) врши плантажно пошумување без одобрен 

проект Очлен 4 став 2); 
2) употребува посадочен материјал за плантаж-

но пошумување кој не е прегледан и одобрен од 
надлежната служба за заштита на расте ни Јата 
(член 8); 

3) не го употребува оној посад очен материјал 
кој е предвиден во проектот (|член 9); 

4) копачи плантажна шума без претходно 
известување на органот на управата надлежен за 
работите на шумарството на народниот одбор на 
општината (член 13). 

Член 16 
Постапката за прекршок од член 14 и 15 ја води 

околискиот судија за прекршоци. 

Член 17 
Овој Правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 1509/57 
19 мај 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за шумарство на Извршниот совет, 
Инж. Борис Грујоски, е. р. 

КОНКУРСИ 
На основа член 37 од Законот за јавните служ-

беници Конкурсната, комисија на Народниот одбор 
на општината В а си лево, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Шеф на Отсекот за стопанство, 
2. Шеф на Отсекот за комунални работи. 
Кандидатите треба да одговарат на следните 

услови: 
За работното место под точка 1) Економски фа-

култет или потполна средна школа со 3 години 
практика во управата. 

За работното место под точка 2) завршен гра-
дежен факултет или среден градежен техникум со 
1 година практика. 

Плата по Законот за јавните службеници, а по-
ложајна по Одлуката на Народниот одбор на оп-
штината. 

Пријавите да се достават во рок од 1 месец од 
денот на објавувањето на конкурсот до Народниот 
одбор на општината Василево, Штипска околија. 
26. V. 1958 год, е. Василево 

Од Конкурсната комисија 

На основа член 37 од Законот за јавните служ-
беници Конкурсната комисија при Народниот од-
бор на општината Васил ево Штипска околија, рас-
пишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 
Лекар за општа пракса — шеф на Здравстве-

ната станица во Василево. 
Услови: 
Медицински факултет и 3 години практика. 
Плата по Законот за јавните службеници а по-

ложајна по Одлуката на Народниот одбор на оп-
штината Василево, а може и по договор. 

Стапување на работа веднаш. 
Пријавите да се достават до овој одбор, во срок 

ед 15 дена од објавувањето на овој конкурс. 
26. V. 1958 год. Василево 

Од Конкурсната комисија 

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. ВЕТЕРИНАРЕН ИНСПЕКТОР ПО ЗАРАЗНИ 

И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 
Услови: завршен Ветеринарен факултет, поло-

жен стручен државен испит и 5 години служба во 
ветеринарната струка. 

Молбите се доставуваат лично или преку пош-
та во срок од 15 дена по објавувањето на овој 
конкурс. 

Основната и положајната плата спрема Законот 
за јавните службеници. (1740) 

Врз основа на член 33, 36 и 37 од Законот за 
јавните службеници „Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/57 година, Конкурсната комисија на Народниот 
одбор на општината Струмица 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Јавен правобранител при општината. 
Услови: Да има завршен Правен факултет и 

најмалку 5 години служба како судија. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положајне по Одлуката на Одборот. 
Молбата таксирана со 30 динари државна и 20 

динари општинска марка, се поднесува направо до 
Комисијата во рок од 15 дена по, објавувањето на 
конкурсот. 

Конкурсна комисија 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 7 јуни 1958 

СООПШТЕНИЕ 
ОБЈАВУВАЊЕ БИЛАНСИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговодство на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 68 од Упатството за извршување на Уредбата 
за завршните сметки на стопанските организации за 1957 година („Службен лист ка ФНРЈ" 
бр. 55/57), се известуваат стопанските организации што се должни да го објават годиш-
ниот биланс за 1957 год. (според билансната шема по образецот 13) во „Службен весник на 
НРМ", се молат да се придржуваат во следното: 

1) Износите во билансната шема на обр. 13 да се искажуваат во илјади динари; 
2) Билансната шема да се потпи ше од лицата како што е предвидено по образецот 

13, и името и презимето на потпишаните да биде читливо испишано; 
3) Покрај образецот 13 да се доставува и кус извод од извештајот за работата на 

стопанската организација во 1957 година (како што е предвидено во Уредбата); 
4) Во писмото да се напише улицата и бројот каде што се наоѓа седиштето на прет-

пријатието. 
На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, билансите ќе им 

бидат враќани. 
Билансите за објавување во „Службен весник на НРМ" се доставуваат во срок 

од 15 дена по добиената согласност на завршната сметка за 1957 година. 

„Службен весник на НРМ" 

КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРСИ 
ЗА ДИРЕКТОРИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА 
ОПШТИНАТА ДРАЧЕВО 

распишува 

К О Н К У Р С 
за ДИРЕКТОР на Земјоделското стопанство 

„Караница" Драчево 
Услови: 
1. Инженер — агроном со практика во земјо-

делството; 
2. Земјоделски техничар со практика над 10 

години. 
Заинтересираните да поднесат молба до Општи-

ната Драчево во рок од 15 дена по објавувањето на 
конкурсот. 

Во молбата покрај останатото да се наведат и 
куси биографски податоци. 

Стопанството се наоѓа до Железничката стани-
ца — Драчево и има редовни врски со воз за Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

123. Одлука за минималниот и максималниот 
износ на надоместеа за користење на спо-
редни шумски производи во> шуми од оп-
штествена сопственост — — — — — 289 

124. Решение за продолжување со работа на 
Детската болница за белодробна туберку-
лоза во Скопје како' установа со самостој-
но финансирање — — — — — — — 290 

125. Решение за продолжување со работа на 
Специјалната болница за ТБЦ во Битола 
како1 установа со самостојно финансирање 291 

126. Решение за именување членови на Ви-
шиот1 дисциплински суд при Извршниот 
совет — — — — — — — — — — 292 

127. Решение за именување членови на Дис-
циплинскиот суд при Извршниот совет — 292 

128. Решение за определување општествени и 
други организации и установи чии прет-
ставници учествуваат во управувањето со 
Угостителската комора на Народна Репу-
блика Македонија — — — —• — — 292 

129. Решение за определување општествени и 
други организации и установи чии прет-
ставници учествуваат во управувањето со 
Занаетчиската комора на Народна Репу-
блика Македонија — — — — 293 

130. Решение за определување општествени и 
други организации и установи чии прет-
ставници учествуваат во управувањето1 со 
Земјоделско-шумарската комора на На-
родна Република Македонија — — — 293 

131. Решение за определување општествени и 
други организации и установи чии прет-
ставници учествуваат во управувањето со 
Трговската комора на НР Македонија — 293 

132. Наредба за одобрување на трошоците на 
прометот на големо на добиточната храна 
од индустриско потекло — — — — — 293 

133. Наредба за одобрување на трошоците за 
прометот на големо! на житариците и про-
изводите од житарици — — — — — 294 

134. Правилник за плантажа Пошумување — 294 

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

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698. Печатницата „Гоце Делчев" П (2861) — Скопје 


