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28. 

На основа член 29 од Законот за унапре-
,дување на сточарството („Службен весник 
ка НРМ" бр. 35/54), Извршниот совет доне-
сува 

УРЕДБА 
ЗА НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
СТОЧАРСТВОТО 

Член 1 
Надзор над извршувањето на Законот за 

унапредување на сточарството, како и над-
зорот за извршување на другите прописи и 
мерките за унапредување на сточарството 
вршат: 

а) републичките органи на управата над 
лежим за работите на земјоделството и ве-
терината преку републичката инспекција за 
земјоделство и ветерина; 

б) народниот одбор на околијата преку 
околиската земјоделска и ветеринарна ин-
спекција. 

Надлежниот совет на народниот одбор на 
околната, за вршење на определени работи 
по Законот за унапредување на сточарство-
то, може да овласти службеник на народниот 
одбор на општината или на установите на оп 
шталата а по потребна претходна согласност 
на надлежниот орган на народниот одбор на 
општината, до колку има соответна стручна 
спрема предвидена во член 2 од оваа Уредба, 

Член 2 
Републичкиот инспектор за вршење на 

инспекцијата по Законот за унапредување 
на сточарството, мора да има завршен зем-
јоделски или ветеринарен факултет, поло-
жен стручен испит и најмалку пет години 
пракса. 

Околискиот инспектор мора да има завр-
шен земјоделски или ветеринарен факултет 
и најмалку две години пракса или земјодел-
ски или ветеринарен техникум и најмалку 
десет години пракса. 

Член 3 
Надлежниот орган за поставување на ин-

спектор може да постави за хонорарен ин-
спектор службеник од земјоделска или ве-
теринарна установа или стопанска организа-

ција ако тој службеник има прописана струч 
на спрема. 

Член 4 
За вршење на инспекција овластениот 

службеник мора да има посебна .легитима-
ција со која се утврдува неговото својство, 
на инспектор. 

Легитимацијата од претходниот став на 
републичкиот инспектор ја издава репу-
бличкиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделството во согласност со 
републичкиот орган на управата надлежен 
за ветерина. На околискиот ин електор и на 
одредениот службеник на народниот одбор 
на општината, легитимацијата ја издава 
претседателот на народниот одбор на околи-
јата. 

Одредбите од овој член се однесуваат и за 
лицата кои инспекцијата ја *.ршат хонорар-
но. 

Член 5 
Републичката инспекција е надлежна: 
а) да врши непосреден надзор за спрове-

дување на Законот и другите прописи и мер-
ките за унапредување на сточарството; 

б) да бара од околиската инспекција да 
изврши определени работи од нивната над-
лежност и за тоа да поднесе извештај; 

в) да бара од околиската инспекција да 
поднесува извештај за поедините поважни 
задатоци од својата надлежност; 

г) да дава на околиската инспекција смер-
ници и упатства за вршење на инспекција. 

Член б 
Околиската инспекција е надлежна: 
а) да врши непосреден надзор за спрове-

дување на Законот1 и другите прописи во вр-
ска со него како и останатите мерки за уна-
предување на сточарството; 

б) да доставува на републичката инспек-
ција редовно извештаи за вршење надзор за 
спроведување1 на Законот и другите прописи. 

Член 7 
Органите одведени за вршење на инспек-

ција со оваа Уредба ги контролираат следни-
те работи: 

а) спроведување прописите за реализа-
ција; 

б) спроведување прописите за лиценци-
ра ње; 

в) работата на припусните станици; 
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г) водење на матично книговодство; 
д) работата на сточарските1 селекциони 

станици) и станиците за вештачко осемену-
вање и борба со серилитетот; 

ѓ) извршување на другите прописи доне-
сени на основа Законот за унапредување на 
сточарството. 

Органите од став 1 од овој член при уста-
новување на повреда на прописите на Зако-
нот за унапредување на сточарството нало-
жуваат управни мерки кои имаат за цел 
правилно извршување одредбите на споме-
натиот Закон. 

Член 8 
Против решението и) налазот на околи-

н а т а инспекција донесено при вршење на 
инспекција може да се поднесе жалба до ре-
публичкиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделството во срок од 15 де-
на по1 приемот на истото. 

Против решението на републичката ин-
спекција донесено во прв степен може да се 
поднесе жалба до Извршниот совет во срок 
од 15 дена по приемот на истото. 

Жалбата не го задржува извршувањето 
на решението. 

Против решението кое одредениот служ-
беник на народниот одбор на општината или: 
на установата на општината донесено во свој-
ство на инспектор може да се поднесе' при-
говор на надлежната околиска земјоделска 
односно ветеринарна инспекција во срок од 
15 дена. Решението на околиската земјодел-
ска односно ветеринарна инспекција донесе-
но по приговор се смета како првостепено 
решение. 

Член 9 
Во случај републичката инспекција да 

установи, дека управните органи надлежни 
за земјоделство и ветерина на народниов од-
бор на околината не презеле мерки кои по 
прописите се должни да ги преземат, овластеа 
на е да бара од соодветниот народен одбор 
истите да ги преземе. 

Ако народниот одбор по барање на ре-
публичката инспекција по претходниот став 
не ги преземе потребните мерки во напред 
наведениот срок, републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на земјодел-
ството, должен е за тоа да го извести Изврш-
ниот совет. 

Член 10 
Републичкиот орган на управата надле-

жен за работите на земјоделството во соглас-
ност со републичкиот орган на управата над-
лежен за ветерина ќе донесе по потреба по-
блиски! прописи за ^проведување на оваа 
Уредба, 

Член 11 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 359 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсена, с.р. 

29. 

На основа член 40 од Законот за унапре-
дување на овоштарството („Службен весник 
на НРМ" бр. 35/54), Извршниот совет 
донесува 

УРЕДБА 
ЗА НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО 
НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ОВОШТАРСТВОТО 
Член 1 

Надзор над извршувањето на Законот за 
унапредување на овоштарството, како и над-
зорот за извршување на другите прописи! и 
мерките за унапредување на овоштарството 
вршат: 

а) републичкиот орган на управата над-
лежен за работите« на земјоделството преку 
републичката инспекција за земјоделство; 

б) народниот одбор на околината преку 
оке ниската земјоделска инспекција. 

Надлежниот совет на народниот одбор на 
околитата, за вршење на определени работи 
од надлежност на инспекцијата по Законот 
за унапредување на овоштарството, може да 
овласти службеник на наводниот одбор на 
општината или на установите на општината, 
а по потребна претходна согласност на над-
лежниот орган на народниот одбор На општи-
ната, до колку има соответна стручна спрема 
предвидена во член 2 од оваа Уредба. 

Член 2 
Републичкиот1 инспектор за вршење на 

инспекција по Законот за унапредување на 
овоштарството мора да има завршен земјо-
делски Факултет, положен стручен испит и 
намалку пет години! пракса. 

Околискиот инспектор мора да има заво-
птргс земјоделски Ља^лтет и најмалку две 
топлини пракса или средно земјоделско учи-
лиште и најмалку десет години пракса. 

Член 3 
Надлежниот орган за поставување на ин-

спектор може да постави за хонорарен ин-
спектор службеник од земјоделска установа 
или стопанска организација, ако тој службе-
ник има пропишана стручна спрема и не ра-
боти во земјоделска установа или стопанска 
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организација што произведува или врши 
промет со овопгтен посадочен материјал. 

Член 4 
За вршење на инспекција овластениот 

службеник мора да има посебна легитима-
ција со која се утврдува неговото' својство на 
инспектор. 

Легитимацијата од претходниот став на 
републичкиот инспектор ја издава републич-
киот орган на управата надлежен за работи-
те на земјоделството. На океанскиот инспек-
тор. и на овластениот службеник на народ-
ниот одбор на општината легитимацијата ја 
издава претседателот на народниот одбор на 
сколи јата. • 

Одредбите од овој член се однесуваат и 
за лицата кои инспекцијата ја вршат хоно-
рарно. 

Член 5 
Републичката инспекција е надлежна: 
а) да врши непосреден надзор за спрове-

дување на Законот и другите поблиски про-
писи и мерките за унапредување на овоштар-
ството; 

б) да бара од околиската инспекција да 
изврши определени работи од нивната -над-
лежност и за тоа да поднесе извештај; 

в) да бара од околиската инспекција да 
поднесува извештаи за поедините поважни 
задатоци од својата надлежност; 

г) да дава на околиската инспекција смер-
ници и упатства за вршење на инспекција. 

Член 6 
'Околината инспекција е надлежна: 
а) да врши непосреден надзор за спрове-

дување на Законот и другите прописи во вр-
ска со! него, како и останатите мерки за уна-
предување на овоштарството; 

б) да доставува на републичката инспек-
ција редовно извештаи за вршење надзор за 
спроведување на Законот и другите прописи. 

Член 7 
Органите одредени за вршење инспекција 

со оваа Уредба ги контролираат следните 
работи: 

1) спроведување на прописите за реони-
рање на овоштарството!; 

2) изопачувањето и сечењето на овош-
ките предвидени по Законот (член 10 од За-
конот); 

3) спроведување прописите за елементите 
што треба да ги содржи елаборатот за поди-
гање на овошни насади поголеми од 0,5 ха; 

4) спроведување на прописите за асанира-
ње на овошните насади; 
рање на овошните насади; 

5) производството на овошниот посадочен 
материјал; 

6) водењето на пропишаните расаднички 
книги; 

7) изопачувањето и сечењето- на ореви и 
костени, како и овошките на стрмите и еро-
зионите терени; 

8) селекцијата на матичните овошки; 
9) прометот на овошниот посадочен мате-

ријал;; и 
10) извршувањето на прописите донесени 

на основа Законот1 за унапредување на овош-
тарството. 

Одредените органи за вршење на инспек-
ција од претходниот -став можат да го запрат 
прометот на посадочниот овоштен материјал 
за кој констатираат дека не одговара на про-
пишаните квалитетни норми или: производи-
телот на материјалот не е снабден со потреб-
ни документи за промет на истиот. 

Во случај да одредените органи за врше-
ње инспекција по оваа Уредба не можат да 
ја утврдат аутентичноста на овошниот поса-
дочен материјал, можат да бараат експерти-
за од овластените установи за утврдување 
квалитетот на, посадочниот овопгген мате-
ријал. 

Органите од став 1 од овој член при уста-
новување на повреда на прописите од Зако-
нот за унапредување на овоштарство', со ре-
шение! наложуваат управни мерки што имаат 
за цел правилно извршување одредбите на 
споменатиот закон. 

Член 8 
Против решението и налазот на околина-

та инспекција донесено при вршење ка ин-
спекција може да се поднесе жалба до ре-
публичкиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделството во срок од 15 де-
на по1 приемот на истото. 

Против решението на републичката ин-
спекција донесено во прв степен може да се 
поднесе жалба до Извршниот совет во- срок 
од 15 дена по приемот на истото. 

Жалбата не го задржува извршувањето 
на решението. 

Против решението кое одредениот служ-
беник на народниот одбор на општината или 
на установата на општината донесено во' свој-
ство на инспектор, може да се поднесе при-
говор на надлежната околиска земјоделска 
инспекција во срок од 15 дена. Решението на 
сколиската земјоделска инспекција донесено 
по приговор се смета како првостепено ре-
шение. 

Ако се. со решението наредува уништува-
ње на посадочниот овоштен материјал, а 
странката вложила приговор, инспекторот го 
одложува извршувањето на решението. до 
спроведување на стручна експертиза. Струч-
ната експертиза ја вршат овластените уста-
нови за стручен преглед на овошниот посадо-
чен материјал во срок од 10 дена од издава-
њето на решението. . 
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Член 9 
Во случај републичката инспекција да 

установи^ дека управните органи надлежни 
за земјоделство на народниот одбор на око-
лината не презеле мерки кои по прописите се 
должни да ги преземат, овластена е да бара 
од соответниот народен одбор истите да ги 
преземе. 

Ако народниот одбор по барање на ре-
публичката инспекција по претходниот став 
не ги преземе потребните мерки! во предви-
дениот срок, републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на земјоделството, дол-
жен е за тоа да' го извести Извршниот совет. 

Член 10 
Републичкиот орган на управата надле-

жен за работите на земјоделството ќе донесе 
по потреба поблиски прописи за спроведување 
на оваа Уредба. 

Член И 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 357 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на ИзврпЈНиот совет, 
Љупчо Арсов, с.р. 

30. 

На основа член 33 од Законот за унапре-
дување на лозарството („Службен весник на 
НРМ" бр. 35/54), Извршниот совет донесува 

УРЕДБА 
ЗА НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕТО 
НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ЛОЗАРСТВОТО 
Член 1 

Надзор над извршувањето на Законот за 
унапредување на лозарството како и над-
зорот за извршување на другите прописи и 
мерките за унапредување на лозарството вра-
тат : 

а) републичкиот орган на управата над-
жен за работите на земјоделството преку 
републичката инспекција за земјоделство; и 

б) народниот одбор на околината преку 
околиската земјоделска инспекција. 

Надлежниот совет на народниот одбор на 
околната, за вршење на определени работи 
од надлежност на инспекцијата по Законот 
за унапредување на лозарството', може да 
овласти службеник на народниот одбор на 
општината или на установите на општината, 
а по потребна претходна согласност на над-
лежниот орган на народниот одбор на општи-

ната,* до колку има соответна стручна спре-
ма предвидена во член 2 од оваа Уредба. 

Член 2 
Републичкиот инспектор за вршење на 

инспекција по Законот за унапредување на 
лозарството мора да има завршен земјодел-
ски факултет, положен стручен испит и нај-
малку пет години пракса. 

Околискиот инспектор мора да има завр-
шен земјоделски факултет и најмалку две 
години пракса или средно земјоделско учи-
лиште и најмалку десет години пракса. 

Член 3 
Надлежниот орган за поставување на ин-

спектор може да постави за хонорарен: ин-
спектор службеник од земјоделска установа 
или стопанска организација, ако тој службе-
ник има пропишана стручна спрема и не ра-
боти во земјоделска установа или стопанска 
Организација што произведува или врши 
промет со лозов посадочен материјал. 

Член 4 
За вршење на инспекција овластениот 

службеник мора да има посебна легитимаци-
ја со која се утврдува неговото! својство на 
инспектор. 

Легитимацијата по претходниот став на 
републичкиот инспектор ја издава репу-
бличкиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделството. На околискиот 
инспектор и на одредениот служуеник на на-
родниот одбор на општината легитимацијата 
ја издава претседателот на народниот одбор 
на околната. 

Одредбите од овој член се однесуваат и 
за лицата кои инспекцијата ја вршат хоно-
рарно. 

Член 5 
Републичката инспекција е надлежна: 

а) да врши надзор за спроведување на За-
конот и) другите поблиски прописи и мерките 
за унапредување на лозарството; 

б) да бара од околиската инспекција да 
изврши определени работи од нивната над-
лежност и за тоа да поднесе извештај; 

в) да бара од околиската инспекција да 
поднесува извештај за поедините поважни 
задатоци од својата надлежност1; 

г) да дава на околиската инспекција смер-
ници и упатства за вршење на инспекција. 

Член 6 
Околиската инспекција е надлежна: 
а) да врши непосреден надзор за спрове-

дување на законот и другите прописи во вр-
ска со него, како и останатите мерки за уна-
предување на лозарството; 

б) да доставува на републичката инспек-
ција редовно извештаи во врска вршењето 
надзор за спроведување на законот и дру-
гите прописи. 
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Член 7 
Органите одредени за вршење инспек-

ција со оваа Уредба ги контролираат следни-
те работи: 

1. спроведување на прописите за реони-
рање на лозарството; 

2. садењето и копачење™ на хибридни 
лозја; 

3 .спроведување на прописите за елемен-
тите што треба да ги содржи елаборатот за 
подигнување на лозја поголеми од 0,5 ха; 

4. производство на лозовиот посадочен 
материјал; 

5. водењето на пропишаните расаднички 
книги; 

6. селекција на матичните сортименски 
лозја и лозовите матичњаци кај производи-
телите на посадочен материјал; 

7. прометот на посадочниот лозов, матери-
јал; 

8. извршувањето на прописите донесени 
на основа Законот за унапредување на ло-
зарството. 

Одредените органи^ за вршење на инспек-
ција од претходниот став можат да го за-
прат прометот на посадочниот лозЈјзв мате-
ријал за кој констатираат да не одговара на 
пропишаните квалитетни норми или произ-
водителот на материјалот не е снабден со 
потребни документи! за промет на истиот. 

Во случај да одредените органи за врше-
ње инспекција по оваа Уредба не можат да 
ја утврдат автентичноста на лозовиот поса-
дочен материјал, можат да бараат експер-
тиза од овластените установи за утврдување 
квалитетот на лозовиот посадочен материјал. 

Органите од став 1 од овој член при уста-
новување на повреда на прописите од Зако-
нот за унапредување на лозарството, со рек 
шение наложуваат управни мерки што имаат 
за цел правилно извршувања одредбите на 
споменатиот Закон. 

Член 8 
Против решението и налазот на околина-

та инспекција донесено при вршење на ин-
спекција може да се поднесе жалба до репу-
бличкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на земјоделството во срок од 15 де-
на по приемот на истото. 

Против решението на републичката ин-
спекција донесено во прв степен може да се 
поднесе жалба до Извршниот совет во срок од 
15 дена по приемот на истото. 

Жалбата не го задржува извршувањето 
на решението. 

Против решението кое е донесено во свој-
ство на инспектор од одредениот службеник 
на народниот одбор на општината или на 
установата, може да се поднесе приговор до 
надлежната околина земјоделска инспекци-
ја во срок од 15 дена. Решението' на околи-
ната инспекција донесено по приговор се 
смета како првостепено решение, 

Ако се со решението наредува уништува-
ње ка посадочниот лозов материјал, а стран-
ката вложила приговор, инспекторот го одло-
жува извршувањето на решението до спро-
ведување на сручна експертиза. Стручната 
експертиза ја вршат овластените установи 
за стручен преглед на лозовиот посадочен 
материјал во- срок од десет дена од издава-
њето на решението. 

Член 9 
Во случај републичката инспекција да 

установи, дека управните органи надлежни 
за земјоделство на народниот одбор на око-
лната не презеле мерки кои по прописите 
се должни да ги преземат, овластена е да 
бара од соодветниот народен одбор истите да 
ги преземе. 

Ако народниот одбор по барање на репу-
бличката инспекција од претходниот став не 
ги преземе потребните мерки во предвидени-
от срок, републичкиот орган на управата над 
лежеш за земјоделство должен е за тоа да го 
извести Извршниот совет. 

Член 10 
Републичкиот орган на управата надле-

жен за земјоделство ќе дрнесе по потреба 
поблиски прописи за спроведување на оваа 
Уредба. 

Член 11 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 358 
30 декември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

31. 
На основа точка 3 од; Упатството за спро-

ведување избори на работничките совети и 
управните одбори на стопанските претприја-
тија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/52), а 
по претходна согласност1 со Сојузниот извр-
шен совет, Извршниот1 совет на Народното 
собрание на НРМ донесува 

ОДЛУКА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ РОКОВИ ЗА РАСПИ-
ШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ 
СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 
1. Изборите за работничките совети на 

стопанските претпријатија ќе се спроведат 
најдоцна до 30 април 1956 година. 

2. По исклучок изборите за работничките 
совети на градежните и селско-стопанските 
претпријатија, како и угостителските прет-
пријатија во банските, климатските и тури-
стичките места и туланите можат да се одр-
жат и после рокот одреден во претходната 
точка но најдоцна до 31 мај 1956 година. 
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3. Работничките совети на стопанските 
претпријатија изборите за нови работнички 
совети ќе ги распишат најмалку 15 дена пред 
денот на изборите. 

4. Оваа одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС број 27 
8 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љ. Арсов, е. р. 

32. 
На основа член 40 од Законот за унапре-

дување на овоштарството („Службен весник 
на НРМ" бр. 35/54), Извршниот совет до-
несува 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА САДЕ-
ЊЕ НА ОВОШНИ НАСАДИ И ЗА ИСКО-

ПАЧУВАЊЕ И СЕЧЕЊЕ НА ОВОШКИ 
И ОВОШНИ НАСАДИ 

I. 
Одобрение за садење на овошни насади 

согласно член од Законот за унапредување 
на овоштарството издава управниот орган на 
народниот одбор на општината на основа под 
несената молба. Одобрението ги; содржи след 
ките податоци: 

1) презиме и име, односно* назив, кому се 
издава одобрението; 

2) од каде е: место, општина и околија; 
3) месност во која се одобрува садењето 

на насадот; 
4) големина на насадот; 
5) број на катастарската парцела или 

блокот. 
Народниот одбор на општината води кни-

га на издадените одобренија. 
П. 

Изопачување и сечење на овошки и ово-
шни насади, согласно член 10 од Законот за 
унапредување на лозарството, може да се 
изврши по издадено одобрение од управниот 
орган 1та народниот одбор на општината, а по 
стручно мнение на земјоделски стручњак. 

По исклучок, за изопачување на ореви 
и костени во комплексот© на шумското зем-
јиште, одобрение од претходниот став изда-
ваат надлежните шумски органи. 

Ш. 
Ова Упатство влегува во сила со денот на 

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

ИС бр. 15 
4 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов1 е. р. 

33. , 
На основа член 33 од Законот за унапре-

дување на лозарството („Службен весник на 
НРМ" бр. 35/54), Извршниот совет донесува 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА 

САДЕЊЕ НА ЛОЗЈА 
I. -

Одобрение за садење на лозја согласно 
член 7 и' 8 од Законот за унапредување на 
лозарството издава управниот орган на на-
родниот одбор на општината на основа под-
несената молба. Одобрението ги содржи след 
ките податоци: 

1) презиме и име, односно назив, кому се 
издава одобрението; 

2) од каде е: место, општина и околија; 
3) месност во која се одобрува садењето 

на лозјето; 
4) големина на насадот; 
5) број на катастарската парцела или 

блокот. 
Народниот одбор на општината води кни-

га на издадените одобренија, 
П. 

Ова Упатство влегува во сила со денот на 
одобрувањето во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија" 

ИС1 бр. 14 
4 февруари 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

34. 
На основа член 40 од Законот за унапре-

дување на овоштарството („Службен весник 
на НРМ" бр. 35/54), Извршниот совет до-
несува 

РЕШЕНИЕ 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВРЕМЕТО ЗА УБИВА-
ЊЕ НА ЗАЕКОТ ВО ОВОШТАРСКИТЕ 

МИКРОРЕОНИ 
1. Во овоштарските микрореони во кои се 

наоѓаат комплексни насади од овошки и во 
кои овоштарството претставува главна сто-
панска гранка, заекот ќе се убива покрај во 
времето определено за ловење и во зимскиот 
период. 

2. Како зимски период согласно член 16 
од Законот за унапредување на овоштарство-
то се смета времето од 16 октомври до , 20 
март. 

3. Одредување микрореоните во кои ово-
штарството претставува глазна стопанска 
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гранка и каде заекот ќе може да се убива 
согласно ова решение, врши народниот од-
бор на околината на посебни седници на двата 
собора. 

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

ИС бр/ 16 
4 февруари 1956 

Скопје 

35. 
На основа член 16 од Законот за унапре-

дување на сточарството, донесувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОБРАЗУ-
ВАЊЕ НА ЕЛИТНИ МАТИЧНИ СТАДА 

Член 1 
Став 1 од член 9 од Правилникот за усло-

вите и начинот на образување на елитни ма-
тични стада („Службен весник на НРМ" бр. 
36/55) се изменува и гласи: 

„Поверениците од претходниот член се 
службеници на основната организација за 
водење матично книговодство и непосредни 
технички извршители на контролата на осо-
бините на матичните грла и воедно помошни 
органи за водење на матични книги под кон-
трола и стручно упатство на контролните 
асистенти". 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила од денот 

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

Број 60 
12 јануари 1956 година 

Скопје 
Директор 

на Управата за земјоделство, 
Инж. К. Томевски, с.р. 

Согласен: 
Директор 

на Управава за ветеринарна служба, 
Д-р А. Џеков, с р. 

36. 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, согласно член 13 буква г) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни скупови, 
решавајќи по поднесената пријава за одобрување 
оснивањето и работата на Здружението на музички-
те фолклорист« на НРМ, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување оснивањето и работата на Здруже-
нието на музичките фолклорист на НРМ 

Се одобрува оснивањето и работата на Здруже-
нието на музичките фолклористи на НРМ, со се-
диште во Скопје. 

Број 10935 
23 мај 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи на НРМ, 
М. Мицајков, е. р. 

37. 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, согласно член 13 буква г) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни скупови, 
решавајќи по поднесената пријава за одобрување 
оснивањето и работата на Заедницата на работнич-
ките културно-просветни организации на НРМ, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување оснивањето и работата на Заедни-

цата на работничките културно-просветни 
организации на НРМ 

Се одобрува оснивањето и работата на Заедни-
цата на културно-просветните организации на 
НРМ, со седиште во град Скопје, а со право на 
дејност на подрачјето на НРМ. 

Број 18241 
2 септември 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи на НРМ, 
М. Мицајков, е. р. 

38. 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, согласно член 13 буква г) од Законот за 
здруженијата, соборите и другите јавни скупови, 
по поднесената пријава за одобрување оснивањето 
и работата на Советот на друштвата за грижи и 
воспитување на децата и младината на НР Маке-
донија, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување оснивањето и работата на Советот 
на друштвата за грижи и воспитување на децата 

и младината на НРМ 

Се одобрува оснивањето и работата на Советот 
на друштвата за грижи и воспитување на децата 
и младината на Народна Република Македонија, 
со седиште во Скопје, а со право на дејност на 
подрачјето на НР Македонија. 

Број 24359 
15 декември 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за внатрешни работи на НРМ, 
М. Мицајков, е. р. 

година 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, е. р. 
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Огласен дал 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6-УП-1955 год. под рег. бр. 52, на страна 173 е за-
пишат задругата под назив: Општа земјоделска 
задруга „Иднина", со седиште во е. Стојаково — 
Гевгелија. Предмет на школувањето на задругата 
е: купопродажба на земјоделски производи (освен 
индустриски растенија); организира купопродажба 
на стоки од широка потрошувачка; врши- услуги 
со земјоделски машини и ^радија; организира 
земјоделски и сточарски економии на земјата до-
биена од општонарздниот имот и земена под за-
куп; преработува земјоделски производи. 

Задругата е основана согласно одобрението на 
НО на Гевгелиска околија бр. 6964 од 1-VII-1955 г. 

Членови на Управниот одбор се: претседателот 
Караѓошев Антифилис, Милче Славев, Глигор Трај-
ков, Ристо Станков, Томчо Горов, Лазар Стамков, 
АнДон Панов, Динка Косев и Горѓи Камбев, чле-
нови. Задругата ќе ја потпишуваат и застапуваат 
претседателот Караѓошев Анти фи лис, Миљо Сла-
вев и книговодите л ат Капсаров Тодор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1077/55. (554) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
под рег. бр. 2, на страна 181 е запишана задругата 
под назив: Коларо-ковачка задруга „Гоген", со се-
диште во Струмица. Предмет на школувањето на 
задругата е: да врши коларо-ковачки услуги. 

Задругата ќе ја претставува раководителот 
Манчо Манчев, а ќе ја потпишуваат претседате-
лот га Управниот одбор Томо Киров и членот Киро 

' ЧИКОВ. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 232/55. (602) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-УП-1955 год. под рег. бр. 4, на страна 13 е за-

. пишана под назив: Земјоделска задруга „Илин-
ден", е. Нераште — Тетовско — Продавница во 
Скопје, на „Бит пазар", барака бр. 7. Предмет на 
школувањето на продавницата е: продажба на 
зарзават, овоштие и преработки од жита и мел-
нички прерабатки-само ориз. 

Продавницата е основана од Управниот одбор 
на Земјоделската задруга „Илинден", е. Нераште, 
со записник од 4-1-1955 год., а одобрено од НО на 
град Скопје со решение бр. 5054 од 13-УП-1955 год. 
Раководител на продавницата е Шукри Османи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1099/55. (692) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 29-1-1955 год. под рег. бр. 42, на страна 165 е 
запишана задругата под назив: Земјоделска за-
друга „Кајник", со седиште во е. Елово — Скопско. 
Предмет на населувањето на задругата е: работи 
на унапредувањето на земјоделието со формирање 
на земјоделски станици (припусти и семечистачнм); 
набавува средства за земјоделско производство и 
широка потрошувачка, продава и ги преработува 
земјоделските производи; ги кредитира своите 
членови. 

Задругата е основана согласно одобрението од 
НО на Скопска околија бр. 29 од 24-1-1955 год. 

Членови на Управниот одбор се: претседате-
лот Дураковски Мемед, Имеров Мусо, Џаферов 
Зенко, Зибер Алимов и Шаип Изеров, членови. За-
другата ќе ја потпишуваат и застапуваат члено-
вите на Управниот одбор Зибер Алимов и Шаип 
Изеров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 407/55. (712) 
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