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89. 
На основа член 55 од Законот за шумите и член 

14 од Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 и 19/56), Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 

ПИЛАНИ 

Член 1 
За основање на пилани, покрај општите услови 

предвидени со Уредбата за оснивање на претприја-
тија и дуќани, потребно! е да се исполнат и посеб-
ните услови предвидени со оваа Уредба. 

Под пилана во смисла од претходниот став се( 
подразбира претпријатие или погон во состав на 
претпријатие или друга стопанска организација што 
се бави со првична обработка на дрво со гатери, 
бескрајни пили, циркулари за разбичување на 
трупци И со други слични машини. 

Член 2 
За основање на пилани потребно е да се испол-

нам следните посебни услови: 
1. да се располага со потребни суровини од 

подрачјето каде е лоцирана пиланата;. 
2. да се располага со основни машини, гатер 

или брента, како и со потребни помошни машини 
за доработување на дрвните сортимента, така што 
некорисниот отпадок да не биде поголем од 28% 
од избичената обловина за четинари односно 44% 
од избичената обловина за бука; 

3. да се располага со построенија за парење 
и сушење на производи од буково дрво односно за 
сушење на производи од четинари; 

4. да се располага со потребни простории (шупи 
и навеси) за чување на производите. Големината 
на овие простории да биде таква за да може вб 
Цив да /се смести најмалку едномесечно произ^ 
водство; 

5. да се располага со потребен стручен кадар, 
а најмалку со: 

— шумарски инженер или техничар за технич-
ки раководител на пиланата; 

— гатер мајстор и помошник гатер мајстор за 
гатер и брента; 

— кројач во пиланата; 
— потребен број квалификувани работници. 
Под потребни суровини во смисла на точка 1 

од претходниот став се подразбира постоење на 
суровини кои не се ползуваат од постојните пи-

лански капацитети односно кои не се наменети за 
пиланските капацитети во изградба. 

Член 3 
Посебниот услов од точка 1 од претходниот члеа 

мора да постои во моментот на одобрувањето на 
инвестиционата програма односно главен проект. 

Надлежните органи за ревизија и одобрување 
на инвестициони програми и главни проекти не мо-< 
жат да ревидираат односно одобрат инвестициона 
програма и главен проект за подигање на нови пи-
лани ако не е поднесен доказ дека се располага со 
потребни суровини од подрачјето каде е лоцирана 
пиланата (точка 1 од претходниот член). 

Органите од претходниот став не може да ре-
видираат односно одобрат инвестициона програма 
и главен проект и за реконструкција на постојните 
пилани ако не е прибавен доказ за постоење на по-
требни суровини во смисла на претходниот став. 

Доказ за постоење на потребни суровини во 
подрачјето каде се гради нова или проширува по-
стојана пилана во смисла на претходните ставови 
издава Секретаријатот за шумарство/на Извршниот; 
совет во форма на потврда. 

Секретаријатот за шумарство на Извршниот со-
вет ќе одбие да ја издаде потврдата од претход-
ниот став ако новата или постојна пилана што се 
реконструира смета на суровини со! кои се снаб-
дуваат постојните, пилански {капацитети односно со 
кои ќе се снабдуваат пилански капацитети во из-
градба. 

Член 4 
Посебните услови за основање на пилана пред-

видени во член 2 точка 2—5 од оваа Уредба мора 
да постојат во моментот на пуштањето на пиланата 
во работа во нејзината основна дејност. 

Оценката дали се исполнети 'посебните услова 
предвидени во член 2 точка 2—5 од оваа Уредба 
ја врши Секретаријатот за индустрија во согласност 
со Секретаријатот за шумарство на Извршниот со-
вет. 

Доколку се исполнети посебните услови пред-
видени во член 2 точка 2—5 од оваа Уредба органот 
од претходниот став ќе издаде потврда. 

Потврдата од претходниот став оснивачот е 
должен да ја прибави пред барањето на одобрение 
за конституирање. 

Надлежниот орган за издавање на одобрение 
за конституирање, такво одобрение нема да издаде, 
ако не е прибавена потврда од став 3 од овој член, 
се додека таква потврда не се приложи. 

Член 5 
Постојните пилани должни се во рок од 3 ме-

сеци по влегувањето во сила на оваа Уредба да ве 
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сообразат со одредбите на член 2 точка 2—-5 од 
оваа Уредба. 

Доколку овие пилани не се сообразат во сро-
кот од претходниот став, Секретаријатот за индус-
трија ро согласност со Секретаријатот за шумар-
ство на Извршниот совет ќе нареди времена за-
брана на работењето на пиланата до нејзиното со-
образување со одредбите на член 2 точка 2—5 од 
оваа Уредба. 

Член 6 
Постојните пилани кои поради сообразување 

со одредбите на оваа Уредба во смисла на прет-
ходниот член би требало да вршат реконструкција, 
односно на кои реконструкција, според одредбите 
од член 3 став 3 и 4 од ова Уредба, не може да им 
се позволи, народниот одбор на општината е дол-
жен, согласно/ член 2 под „а" од Уредбата за прес-
танок на претпријатија и дуќани, да донесе одлука 
за престанок на таква пилана. 

Член 7 
За спроведување на оваа Уредба се грижат на-

родните одбори, Секретаријатот за индустрија и 
Секретаријатот за шумарство на ^Извршниот совет. 

Член 8 
Оваа Уредба влегува во сила од денот на неј-

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

ИС бр. 52 
15 април 1958 годика 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Басил Ѓоргов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

81. 
На основа точка 5 став 1 од Одлуката за еви-

денција и контрола на цените на одредени произ-
води („Службен лист на ФНРЈ" бр. 7/58), Секре-
таријатот за 'стоков промет на Извршниот совет, 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НАРОДНИ ОДБОРИ НА ОП-
ШТИНИ, КОИ МОЖАТ ДА ВОВЕДУВААТ ЕВИ-

ДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ И ДА 
ОДРЕДУВААТ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ НА МАЛО НА ПОЕДИНИ 
ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

I. 
Евиденција и контрола на цените можат да ус-

тановуваат и по предлог на околиската трговска 
комора можат да одредуваат највисоки продажни 
цени на мало за поедини прехранбени производи 
што се од особено значење за граѓаните односно да 
го одредат формирањето на тие народните одбори 
на следните општини: 

а) Битолска околија 
1. Прилеп 
б) Охридска околија 
2. Охрид 
д) Штипска околија 
3. Штип 1 

Работите од претходниот став за град Скопје 
ги врши Народниот одбор на Скопска околија. 

Народните одбори од претходните ставови мо-
жат да го овластат советот на народниот одбор 
надлежен за работите на стоковиот промет да ги 
врши работите од став 1 на оваа точка. Советот 
на народниот одбор надлежен за работите на сто-
ковиот промет е должен правните акти донесени 
на основа на тоа овластување да ги поднесе на 
потврда на народниот одбор на првата) наредна 
седница. 

И. 
Оваа Наредба влегува во сила од денот на об-

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

Бр. 02—502/1 
10 април 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за стоков промет на Извршниот 
совет, 

Морис Шами, е. р. 

82. 
На основа член 51 став 3 од Законот за шумите 

(„.Службен весник на НРМ" бр. 11/57), Секретарија-
тот за шумарство на Из врши лот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВЕЗУВАЊЕ НА ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ 

ОД ШУМА 

Член 1 
Извезување на шумски производи од шума се 

врши по одредени патишта во време и на начин 
одреден со овој Правилник. 

Член 2 
Под извезување на шумски производ).! од шума 

се подразбира изнесување на шумските производи 
од шума по однапред одредени стални и привреме-
ни патишта. 

Член 3 
Одредбите на овој Правилник не се однесуваат 

за одредувањето на правецот на сталните извозни 
патишта и нивната употреба. 

Член 4 
Извозните патишта можат да бидат сталнл и 

привремени. 
Стални извозни патишта (колски и ками овек и 

со тврда 'или полутврда подлога, шумски железни-
ци, чекрци, стални жичари, водени токови употреб-
ливи за плаварење и сплаварење) се оние кои трај-
но служат за превоз на шумски производи од шу-
ма до јавните сообраќајни средства или место на 
п от ро шув ањето. 

Привремени извозни патишта се оние кои слу-
жат за превлекување и изнесување на шумските 
производи од местото на изработката односно про-
изводството до сталните извозни патишта, како и 
површини на шумското земјиште ком служат за 
привремено сместување на дрвата за понатамошен 
превоз до сталните извозни патишта или по стал-
ните извозни патишта. 
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Член 5 
Привремените извозни патишта можат да бидат: 
а) одредени површини на шумско земјиште пре-

ку кол се врши извоз на шумски производи без 
претходно извршување на било какви работи; 

б) одредени површини на шумско земјиште на 
кои се извршени потребни работи поради нивното 
оспособување да би можеле да послужат за извоз на 
шумски производи. 

Член 6 
Органот на управувањето со шумата, односно 

сопственикот на шумата, го одредува привремениот 
извозен пат и неговиот правец, начинот на изнесу-
вањето на посеченото дрво • и другите шумски про-
изводи, како и местото за изградба на стоваришта 
за сместување на шумските производи. 

Ако искористувањето на шумата не го врши 
органот на управувањето или сопственикот на шу-
мата, привремениот извозен пат и неговиот правец 
согласно го одредуваат органот на управувањето 
односно сопственикот на шумата, и организацијата 
односно лицето кое врши искористување на шум-
ските производи. Во случај на спор ќе одлучи ор-
ганот на управата на народниот одбор на општината 
надлежен за работите на шумарството. 

Член 7 
Изградбата на привремените извозни патишта 

се врши така, да со тоа се нанесе најмала штета на 
стоеќите стебла, подмладокот и земјиштето. При 
градењето на привремени извозни патишта на мно-
гу стрмни земјишта мора да се обезбеди отечување 
на водата со цел заштита на земјиштето од ерозија 
и создавање на вододерине 

Член 8 
Изнесувањето на шумските производи може по 

правило да се врши само по привремени извозни 
патишта кои што се за тоа изградени. 

По исклучок, по сеченото дрво може да се изне-
сува со влечење по земја, санкање <или возење со 
кола со цел за. превлекување на дрвото од местото 
на изработката, односно производството до извоз-
ниот пат, или со човечка снага (!носење, фрлање, 
тумбање) и со товарни коњи кога не е можен друг 
начин на изнесување или кога другиот начин би 
бил несразмерно поскап. 

Фрлање и тумбање на дрвото може да се доз-
воли само на такви места на кои нема стоеќи стебла 
и подмладок (чистини), а земјиштето е доволно 
тврдо и цврсто што не постои опасност за неговото 
раскопување. 

Забрането е тркалање на трупци и големи обли 
дрва на стрмините. 

Член 9 
Дрвото по правило може да се превлекува со 

влечење по земја л санкање од местото на изработ-
ката односно производството до собирните стова-
ришта на извозните патишта во периодот на зим-
ската сеча, т.е. кога ^дораснатиот подмладок е 
покриен со доволно висок слој снег, кој го зашти-
тува од кршење и оштетување. 

По исклучок, ако во текот на зимскиот период 
нема во сечиштето снег или го има малку, п о в л е -
кувањето на сортиментите со влечење по земја, 

санкање или со возење на кола, може да се врши 
само на оние места и во оние правци на кои на 
подмладокот и земјиштето ќе му се нанесе најмала 
штета, а нив ќе ги одреди стручниот орган кој вр-
ши непосреден надзор над сечата и извозот на др-
вото. 

Извозот на дрвото и другите шумски производ1 л 
по извозните патишта од собирните стоваришта до 
привремените и главните стоваришта може да се 
врши през целата година. 

Член 10 
Влечење по земја на обло и делкано дрво, со 

исклучок на случаите предвидени во став 2 од чл. 8 
и став 1 и 2 од член 9 на овој Правилник, се дозво-
лува само по влакеви кои се за таа цел изградени 
од поедини делови на сечиштата до колските И! ка-
мионските патишта, точила, жичари и другите 
транспортни средства. 

Член 11 
Со цел за заштита на шумската состоина и зем-

јиштето забрането е изнесување на дрво со лизгање 
по стрмните падини, доловите, јаругите 1и вододе-
рините. 

По исклучок надлежниот орган на управата на 
народниот одбор на око лиј ата може на барање од 
органот на управувањето односно сопственикот на 
шумата или организацијата која врши искористу-
вање на шумските производи да дозволи изнесување 
на дрвото по природните земјишни лизгалишта: 

1) ако е подлогата на лизгалиштето достатно 
тврда и нема опасност од продлабочување на лизга-
лиштето; 

2) ако е лизгал иштете достатно длабоко и нема 
опасност да се нанесе штета на околните стоеќи 
стебла и подмладокот од излегувањето на поедини 
дрва од л из га ли шт ето; 

3) ако не постои возможност за сливање на го-
леми маси вода во лизгалиште^ и стварање иа 
порои. 

Член 12 
Изградба и употреба на земјани и дрвени то-

чила (рижи) дозволена е ако тоа го бараат усло-
вите на шумскиот терен или ако друг начин на из-
несување на дрвото би бил несразмерно поскап, и 
тоа само на оние места каде на шумската состоина 
и земјиштето ќе му се нанесе !и најмала штета. 

Член 13 
Собирните и привремените стоваришта за при-

времено сместување на шумските производи, можат 
да се постават на места каде ќе се нанесе најмала 
штета на шумската состоина, а првенствено на голи 
површини или на површини на кои шумата може 
да се обнови. 

Член 14 
Сопственикот на земјиштето, односно органот на 

управувањето, должен е да дозволи изнесување на 
шумски производи преку своето земјиште, односно 
земјиштето со кое управува, ако шумските произ-
води не можат да се изнесат од шума затоа што низ 
неа не проаѓа ни еден шумски или јавен пат, или 
ако изнесувањето до постоеќиот пат би било несраз-
мерно поскапо. 



Бр. 15 — Стр. 228 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ 6 мај 1958 

Сопственикот на земјиштето односно органот на 
управувањето од претходниот став, има право на 
накнада за стварно претрпената штета. 

Член 15 
Ако странките не постигнат согласност за на-

чинот и правецот на извезувањето на шумските про-
изводи и за надоместокот' на штетата по претход-
ниот член, решение по барање на заинтересираната 
странка ќе донесе органот на управата надлежен за 
работите на шумарството на народниот одбор на оп-
штината. Решението се донесува на основа извештај 
од комисија од три члена, која е формира наведе-
ниот орган на управата, а чиј еден член мора да 
биде шумарски стручњак. Со решението може да се 
одреди 'и принуден пат. 

Со решението за одредување на принуден пат 
се утврдува: 

1) правец, големина (должина и широчина) и 
начин на употреба на патот; 

2) рок на траење правото на употреба на при-
нуд илот пат; 

3) висина на накнадата на штетата на сопстве-
никот на земјиштето односно на органот на упра-
вувањето со земјиштето, преку кое превага принуд-
ниот пат. 

Како принуден пат се смета и земјиштето кое 
е потребно за привремено сместување на шумските 
производи. 

Решението од став 1 на овој член мора да се до-
несе во рок од 30 дена од поднесувањето на бара-
њето. 

Странката незадоволна од решението од став 1 
од овој член може да се жали во рок од 15 дена до 
соответнист орган на управата на народниот одбор 
на ок оли јата. 

Член 16 
Комисијата од став 1 на претходниот член на-

рочно ќе утврди: 
1) име и положај на шумата во која се врши 

сеча на дрво или искористување на други шумски 
производи; 

2) врста и количина на производите за кои се 
бара одобрение за [лзвоз преку туѓо земјиште, од-
носно земјиште со кое управува друг орган или 
организација; 

3) сите можни правци за извоз на шумски про-
изводи до најблискиот употреблив пат, како и це-
ните на чинењето на извозот на тие правци, со оз-
нака на сопственикот односно органот на управу-
вањето со земјиштето преку кое би минувале поеди-
ните правци на извозот. 

Член 17 
Странката која не е доволна со висината на 

надокнадата на штетата одредена со решението од 
став 1 на член 15 од овој Правилник може да по-
крене спор пред надлежниот суд. 

Покренување^ на спорот не го задржува извр-
шувањето на решението за принуден пат. 

Член 18 
Правото на употреба на принудниот пат може 

да престане и пред одредениот срок, ако престане 
потребата од принудениот пат, на предлог на соп-
ственикот односно органот на управувањето со зем-

јиштето, за што одлучува органот на управата кој 
го донел решението за одредување на принуден пат. 

Член 19 
Овој Правилник влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на НРМ". 

Бр. 1484 
13 март 1958 година 

Скопје 
Секретар 

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

83. 
На основа член 48 од Законот за рибарство 

^„Службен весник на НРМ" бр. 21/50) и член 10 
точ. 2 под а) од Уредбата за пренесување работите 
по републичките прописи во надлежност на репуб-
личките органи на управата („Службен весник на 
НРМ" бр. 21/56), донесувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО 

Член 1 
Точка 13 од член 13 ст. 1 (кон член 10 ст. 2 од 

Законот) од Правилникот за извршување на Зако-
нот за рибарство (ј,,Службен весник на НРМ" бр. 
26/56 и 38/56) се менува и гласи: 

„13) Плашица — Албурнус — албурнус 11 см." 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на НРМ". 

Број 585 Секретар за земјоделство 
24 март 1958 година на Извршниот совет, 

Скопје Инж. Ф. Николовски, е. р. 

84. 
На основа член 14а ст. 2 од Законот за унапре-

дување на овоштарството („Службен весник на 
НРМ" бр. 35/54 и 33/57), донесувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ПЧЕЛНИ 
СЕМЕЈСТВА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА 
ДА СЕ ДРЖАТ ВО ОВОШТНИТЕ НАСАДИ 

Член 1 
Овошните расадници, станиците и заводите за 

овоштарство, земјоделските задруги, земјоделските 
стопанства и другите општествени организации, ка-
ко и земјоделските школи, установите, плодоужи-
вателите и индивидуалните сопственици на овошни 
насади кои што имаат овошен насад во површина 
над 0,5 ха должни се да држат најмалку по две 
пчелни семејства за секој еден ха површина под 
овошни насади до 100 ха, а за површини под овошни 
насади над 100 ха, само по едно пчелно семејство на 
секој еден ха над 100 ха. 

Како цел хектар во смисла на одредбите од 
претходниот став ќе се -смета и површина поголема 
од 0,5 ха. 
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Член 2 
Како овоштен насад во смисла на член 1 од овој 

Правилник се смета секој овоштен насад што про-
редил односно што од неговото засадување изми-
нало: 2 години за јагодести овоштија, 3 години за 
црешни, вишни, праски, кајоли и лечка и 6 години 
за останатите видови. 

За мешовитите овошни насади, срокот се опре-
делува. спрема површинската застапеност на оддел-
ните овошни насади. 

Член 3 
Сопствениците и плсдоползувателите од член 1 

на овој Правилник на постојните овошни насади 
што проредиле, или ќе проредат во рок помал од 
3 години од влегувањето во сила на овој Правил-
ник, должни се да се снабдат со пропишаниот број 
пчелни семејства во рок од 3 години. 

Член 4 
Овој Правилник влегува во сила со денот на 

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

Број 572 Секретар за земјоделство 
24 март 1958 година на Извршниот совет, 

Скопје Инж. Ф. Николовски, е. р. 

85. 
На основа точка 5 и 6 од Општото напатствие за 

здобивање стручна спрема на работниците со прак-
тична работа во претпријатието („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 54/52 год.), член 39 од Законот за орга-
ните на управата во НР Македонија, член 15 точ. II 
од Уредбата за пренесување работите по републич-
ките прописи во надлежност на републичките ор-
гани на управата („Службен весник на НРМ" бр. 
21/56 год.) и член 140 од Уредбата за надлежноста 
на општинските !л околиските одбори и нивните ор-
гани 0„Службен весник на НРМ" бр. 39/57 год.), а во 
согласност со Секретаријатот за сообраќај на Извр-
шниот совет, Секретаријатот за труд на Извршниот 
совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА КВАЛИ-
ФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТ-

НИК ВОЗАЧ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА 

I. 
Право на полагање испит 

1. Одредбите на ова Упатство' се однесуваат на 
возачи на моторни возила кои здобиваат стручна 
спрема на квалификуван и висококвалификуван ра-
ботник-возач на моторни возила во патниот сообра-
ќај (патнички автомобили, камиони, автобуси и спе-
цијални возила) по пат на прикачување и на кои во-
зењето на моторни возила им е редовно занимање 
(возачи професионалци). 

Кандидатите од претходниот став ќе полагаат 
стручен испит за квалификуван и висококвалифи-
куван работник — возач на моторни возила по од-
редбите од Правилникот за полагање стручен 'испит 
за квалификуван и висококвалификува« работник' 
(„.Службен весник на НРМ" бр. 8/58) и ова Упат-
ство. 

2. Одредбите на ова Упатство не се однесуваат 
на лица кои се занимаваат со управување на трак-
тори Ограктористи). 

3. Испит за квалификуван работник — возач на 
моторни возила, по одредбите на ова Упатство, може 
да полага: 

а) возач на моторни возила кој се здобил со 
стручна спрема на полуквалификуван работник во-
зач и провел како таков најмалку 2 години рабо-
тејќи на сите основни работи околу возењето на 
моторни возила; 

б) возач на моторни возила кој во Југословен-
ската народна армија^ во текот на служењето на 
воениот рок, добил воен возачки документ и по до-
бивањето на тој документ провел 2 години на во-
зење моторни возила во ЈНА или вон неа; 

в) возач на моторни возила кој добил аматерска 
дозвола за возење на моторни возила, а по тоа про-
вел како возач професионалец или помошник возач 
најмалку 2 години; 

г) работник кој работел како квалификуван 
аутомеханичар или квалификуван аутоелектричар 
најмалку 2 години во ауторемонтна работилница на 
поправки на моторни возила. 

4. Испит за висококвалификуван работник возач 
на моторни возела, по одредбите на ова Упатство, 
може да полага: 

а) возач на моторни возила кој се здобил со 
стручна спрема на квалификуван возач и Кој како 
квалификуван возач провел најмалку седум години 
на активно управување (возење) со разни видов 4 
моторни возила во патниот сообраќај; 

б) возач на моторни возила кој пред 31. ХИ. 1953 
год. добил право на управување на моторни возила 
како возач III односно „Б" категорија и како таков 
провел најмалку 7 (седум) го дин'4 од денот на доби-
вањето на ова право на управување, под услов да 
има положен испит за возач на моторни возила од 
„Ц" односно „Д" категорија. 

По одредбите на претходниот став кандидатите 
можат да бидат допуштени на исто тг само до крајот 
на -1958 год., по тоа споменатите одредби престану-
ваат да важат. 

II. 

Испитни комисии 

5. Испитни комисии за квалификувани работ-
ници — возачи на моторни возила се образуваат: 
при народните одбори на околиите, а за висококва-
лификувани работници — возачи на моторни возила 
при Секретаријатот за сообраќај на Извршниот 
совет. 

Испитни комисии за квалификувани работници 
возачи на моторни возила образуваат советите над-
лежни за прашања на трудот на народните одбори 
на околиите, во согласност со Секретаријатот за труд 
на Извршниот совет, а комисија за висококвалиф*-
кувани работници-возачи на моторни возила, Се-
кретаријатот за сообраќај на Извршниот совет во 
согласност со Секретаријатот за труд. 
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III. 

Допуштање и полагање на .испитот 

6. Решенија за допуштање односно ^допушта-
ње на испит за квалификуван работник возач на 
моторни возила донесува Секретаријатот за труд на 
околискиот народен одбор при кого е формирана 
територијално надлежна испитна комисија. 

Решенија за допуштање односно нед опуштање 
на испит за висококвалификуван' работник-возач на 
моторни возила донесува Секретаријатот за сообра-
ќај на Извршниот совет. 

Кандидатите за испит за квалификуван односно 
висококвалификуван работник возач на моторни во-
зила со пријавата за полагање испит треба да под-
несат и докази дека стекнале право на полагање 
испит според условите од точка 3 односно 4 на ова 
Упатство. 

7. Испи го! за квалификуван односно високо-
квалификуван работник возач на моторни возила 
се полага по програмата на оваа струка објавена во 
„.Службен весник на НРМ" бр. 1/56 год. 

За полагање на практичниот дел на испитот, ко-
мисијата заедно со кандидатот се грижи за моторно 
возило на кое кандидатот ќе полага практично во-
зење т. е. ^практичниот дел на испитот. 

IV. 

Преодни и завршни одредби 

8. Кандидатите кои ги исполнуваат условите за 
полагање испит за квалификуван работник-возач на 
моторни возила а кои до крајот на 1956 год. навр-
шиле 40 години старост и до тогаш провеле преку 
10 години на работа (возење) како возачи од „Б" ка-
тегорија, при полагање на испитот се ослободуваат 
од полагање на општообразовните предмети. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите за по-
лагање испит за висококвалификуван рабогник-во-
зач на моторни возила а кои до крајот на 1956 го-
дина навршиле 45 години старост и до тогаш про-
веле преку 10 год. на работа Свозење) како возачи 
на моторни возила од „Д" категорија при полага-
њето на испитот се ослободуваат од полагање- на 
општообразовните предмети. 

9. За составот и работата на испитните комисии, 
за начинот на поднесување пријава и доказни сред-
ства дека се исполнети условите за полагање испит, 
за текот на испитите и начинот на испитувањето, за 
трошоците и надоместувањата, како и за сите други 
работи околу спроведувањето на испитите за ква-
лификувани и висококвалификувани возачи на| мо--
торњг возила а кои не се предвидени со ова Упат-
ство, ќе се применуваат одредбите од Правилникот 
за полагање стручен испит за квалификуван и ви-
сококвалификуван работник („Службен весник на 
НРМ" бр. 8/58 год.). 

10. Со влегувањето во сила на ова Упатство пре-
станува да важи Упатството за условите за здоби-
вање стручна спрема и за полагање стручни испити 
за квалификувани и висококвалификувани работ-
ници возачи на моторни возила („Службен весник 
На НРМ" бр. 35/56 год.). 

11. Ова Упатство влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 416 
22 февруари 1958 година 

Скопје 

Согласен: 
Секретар за сообраќај 
на Извршниот совет, 

Стојан Носев, е. р. 

86. 
На основа член 15 и 28'став 2 и член 62 од За-

конот за аптеките („Службен весник на НРМ" бр. 
36/56 год.), Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ, ОПРЕМАТА 

И ЛЕКОВИТЕ НА АПТЕКИТЕ 

I. РАБОТНИ ПРОСТОРИИ 

1. Работните простории на аптеките можат да 
бидат само во зграда од цврст материјал. 

Над влезот на аптеките видно е истакнат нази-
вот на аптеката како што е одреден со актот за неј-
зиното основање. Пред влезот, аптеките имаат елек-
трично ѕвонче и електрична сијалица »за повику-
вање и осветлување натписите за дежурната апте-
карска служба. 

2. Работните простории на аптеките треба да се 
доволно простроани, суви, светли и функционално 
поврзани за лесно и експедитивно работење. 

Во работните простории зависно од месните при-
лики треба да е спроведена електрична и водоводна 
инсталација, канализација и вентилација. 

Секоја аптека има телефон. 
Подот на работните простории е од материјал 

што лесно се чисти. Во просториите наменети за 
странките подот е од материјал непропуслив за 
вода. 

3. Ѕидовите на работните простории на апте-
ките се обоени со мрсна боја или обложени со ќе-
рамични или мермерни плочи. 

4. Аптеките покрај просториите предвидени со 
член 14 од Законот за аптеките по правило имаат 
посебни простории за чистење на садовите, за дес-
тилација, за асептични работи, за чување на дро-
гите, за аналитичка лабораторија, администрација, 
како и гардероба и умивална за персоналот на апте-
ката. 

Во аптеките во кои не постојат услови за по-
себни простории од првиот став на оваа точка за 
вршење на работите ќе се уреди посебно место во 
расположивите простории за вршење на одделни 
работи. 

Во секоја аптека постојат санитарни и други 
нужни помошни простории (Јклозет, визба и слично). 

Секретар за труд 
на Извршниот совет, 
М. Димевски, е. р. 



6 маЈ 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ Бр. 15 — Стр* %гч 

5. Официната на аптеките по правило има два 
дела, дел за издавање на лекови и дел за стран-
ките. 

6. Матри јал ката на аптеките по правило е по-
делена на два дела, од кои едниот служи за сместу-
вање на хемикалии што со своето хемиско дејство 
и мирис штетно влијаат на лековите и другите сред-
ства за лекување. 

7. Просториите за лесно запалат ел ни течности 
и друг материјал што се чува под посебни услови, 
треба да се суви со природна вентилација, да имаат 
ладен под и во нив се обезбеди услов за постојана 
температура. 

8. Во лабораториите на аптеките, просторот за 
изработување на стерилни раствори и други лекови 
е одвоен од просторот за миење, сушење и стери-
лизација на садовите. 

9. Одредбите од точка 1 до 8 сходно важат 1и за 
а п е к а р ските ст аници. 

Аптекарските станици имаат најмалку официна 
и материјала . Материјалката истовремено може да 
служи и како лабораторија. 

И. ОПРЕМА 

10. Работните простории на аптеките се опре-
мени со соответна опрема, уреди и намештај со-
гласно намената на просториите. 

Инвентарот на аптеките по можност е од тврдо 
дрво и така изработен да има ист облик (изглед) и 
лесно и добро да се чисти. 

11. Аптеките имаат потребен број ормани и по-
лици за сместување и чување на лекова и други 
средства за лекување, апаратури и празни сад^чи. 

Какви ормани и полици аптеките имаат за чу-
вање поедини видови на лекови, како се распоре-
дени лековите во нив и кои лекови се чуваат под 
посебни услови е одредено со Фармакопејата нд 
ФНРЈ. 

12. Фиј оките на орманите и пслиците треба да 
се изработени така за да го оневозможат мешањето 
на лековите и другите средства за лекување од една 
фијока во друга. 

Во една фијока се чува само еден вид на ле-
кови или други средства за лекување (хемикалии, 
дроги и др.). 

13. На надворешниот дел од инвентарот што 
служи за чување на лекови или други средства за 
лекување видно е истакнат натпис за содржината 
што се чува во соодветната преградка. 

14. За распоредот на лековите и нивното чува-
ње се грижи и е одговорен управникот на аптеката. 

Управникот на аптеката може да ги задолжи 
фармацевтите за чувањето на поедини видови ле-
кови или други средства за лекување. 

15. Секоја аптека е снабдена со нужна апара-
тура и садови неопходни за непречено вршење на 
службата. 

Видот и квалитетот на садовите и начинот на 
нивната употреба, како и неопходната апаратура 
што секоја аптека треба да ја има е одредено со 
Фармакопејата на ФНРЈ. Аптеките имаат и апара-
тура што со Фармакопејата на ФНРЈ е препорачена) 
како факултативна. Аптеките во места каде што 
климатските прилики го налагаат имаат ладилник. 

Секоја аптека има потребен број апарати за га-
сење на пожар. 

16. Лековите со појако дејство што во Табула I 
на Фармакопејата на ФНРЈ се означени со два 
крста ( + + ) и во Табула II —со еден крст (+) се чу-
ваат во стаклен сад на кој е означено името на ле-
кот со натпис што не може да се избрише. 

Натписот на садот за името на лекот од прет-
ходниот став за лековите од Табула I е со бели 
слова на црно поле, а за лековите од Табула II со 
црвени слова на бело поле. 

На садовите од претходните ставови, покрај 
името на лекот треба да биде ставен и натпис за 
можната најголема поединачна дневна доза на 
лекот. 

Натписите на садовите во кои се чуваат други 
лекови се' со црни слова на бело поле. 

Сократените називи на лековите во натписите, 
доколку тоа е допуштено и можно, треба да се така 
составени што сократениците да не остават сомне-
вање во поглед видот на лекот. 

17. Сите постојани садови во аптеките и фијоки 
треба да имаат траен натпис на содржината на ма-
теријалот, а садовите по можност да бидат и тари-
рани 

18. Одредбите од точка 10 до 17 на ова Упатство 
сходно се применуваат и на аптекарските станици. 

III. ЛЕКОВИ 

19. Секоја аптека мора да биде снабдена со: 
а) хемикалии, дроги, галенски препарати и из-

' готвени лекови кои неопходно се потребни за изра-
боти односно издавање на лекови што редовно се 
препишуваат; 

б) серуми и вакцини, задолжително серуми про-
тив дифтерија, против тетанус, против змиски от-
ров, против дизентерија и против шарлах; 

в) завоен материјал (завој, газа, вата и др.), са-
нитарни помагала и инструментариум (шприцеви, 
игли за инжекции и ел.). 

Според месните прилики, аптеките се снабдени 
со субстанции нужни за потребите на селското сто-
панство за борба поотив штеточините на растени-
јата. 

20. Аптеките во секое време мора да распола-
гаат со доволна количина на лековите и други сред-
ства за лекување од претходната точка за да го за-
доволат секое барање на пропишаните рецепти од 
лекарите и ветеринарите. 

Аптеките се должни да го следат движението на 
болестите во нивното подрачје кое што го снабду-
ваат со лекови и по потреба Оепидемии, на зголе-
мена побарувачка и ел.) се должни да ги прошират 
видовите (асортиментот) на лековите и другите сред-
ства за лекување. 

Обезбедената нужна количина на лекови и ле-
ковити субстанци, треба по правило да биде доволна 
за задоволување на тримесечната потреба на насе-
лението од подрачјето на аптеката. 

21. Одредбите од ст. 19 и 20 сходно важат и за 
аптекарските станици. 
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22. Ова Упатство влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

Број 2829 
14 септември 1957 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Даре Џамбас, е. р. 

87. 

О Б Ј А В А 
ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА 
ИЗБРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 
ОДНОСНО СТРУЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАПИИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 1957 

ДО 30 ЈУНИ 1959 ГОДИНА 

На основа член 14 став 1 и член 15 од Законот 
за органите на управата во Народна Република Ма-
кедонија, Секретаријатот на републичкиот Совет за 
просвета објавува дека од страна на одредените са-
моуправни установи односно' стручни (и општествени 
организации, за членови на Колегијалниот орган на 
републичкиот Совет за просвета за периодот од 
1 јули 1957 до 30 јуни 1959 година се избрани след-
ните претставници на тие установи односно органи-
зации: 

— за претставник на Сојузот на синдикатите на 
Југославија — Републички совет за Македонија 
ШУКОВИЋ МИЛОШ, учител, 

— за претставник на Здружението на наставни-
ците и професорите на стручните училишта на Ма-
кедонија КИТАНОВСКИ БОРИС, наставник, 

— за претставник на Здружението на универ-
зитетските наставници и други научни работници 
на Македонија ЃОРЃЕВСКИ Д-р РИСТО, асистент, 

— за претставник на Здружението на педаго-
зите на Македонија ПОП АНДОНОВ ЕПАМИНОН-
ДА, професор на виша школа, 

— за претставник на Централниот комитет на 
Народна младина на Македонија ДРАКУЛЕВСКИ 
ТОМЕ. правник, 

— за претставник на Советот на друштвата за 
грижи и воспитување на децата и младината на Ма-
кедонија ВЕЉКОВИЋ ДРАГОСЛАВ, професор, 

— за претставник на Здружението на наставни-
ците и воспитачите на специјалните школи \л уста-
нови на НРМ ДРАГАН ЈОВАНОВСКИ, наставник 
на Школата за слепи деца во Скопје. 

Бр. 04-571 
10 март 1958 година 

Скопје 

ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за условите 
и начинот под ки ќе се даваат заеми од Републич-
киот инвестиционен фонд („.Службен весник на 
НРМ" бр. 5/58), се поткраднале долу наведените 
грешки, поради кое се дава следната 

ИСПРАВКА 

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД 
КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ ЗАЕМИ ОД РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

1. Алинеја 6 во -точка XIV треба да гласи: 

„За агротехнички мелиорации, мелиорации на 
пасишта, ситни мелиорации и други инвестиции во 
селското стопанство". 

2. Алинеја б од став 2 на точка XVI треба да 
гласи: 

„За агротехнички мелиорации и мелиорации на 
пасишта". 

Од Извршниот совет бр. 10/2, 24 март 1958 год. 
Скопје. 
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