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228. 

На основа член 80 став 5 и член 81 од Законот 
за органите на управата во Народна Република 
Македонија и член 40 оддел IV, од Уредбата за пре-
несување работи: од надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата, Извршниот со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАВА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ПО РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ ПРОПИСИ ВО НАДЛЕЖНОСТ 
НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Во Уредбата за пренесување работите* по ре-
публичките прописи во надлежност на републич-
ките органи на управата („Службен весник на 
НРМ" бр. 21/56) се вршат измени и дополнување, 
така што нејзиниот пречистен текст гласи: 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕЖХ 
НОСТ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-

ВАТА ОДНОСНО РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ 

Член 1 
Со оваа Уредба одредени управни работи уреде-

ни со републички прописи од досегашната над-
лежност на Извршниот совет се пренесуваат на 
републичките органи на управата односно репуб-
личките совети. 

Со оваа Уредба се одредува на кои републички 
органи на управата односно републички совети се 
пренесуваат* одделни работи од надлежноста на 
органите на управата односно советите што се 
укинати со Законот за органите на управата во 
Народна Република /Македонија, доколку со тој' 
закон работите од поедини области во целост не е© 
пренесени на соответниот орган на управата од-
носно републичкиот совет. 

Со оваа Уредба се одредува и кои републички 
органи односно републички совети се надлежни 
за вршење работите кои со член 40 на Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на »сојуз-
ните и републичките органи на управата („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 18/58) се пренесени од над-
лежноста на републичкиот Извршен совет во над-
лежност на републичките органи на управата од-
носно републичките совети. 

Член 2 
Покрај работите од областа на финансиите и 

финансискиот надзор, како и работите што се од-
несуваат на имотните односи во поглед на земјиш-

тата и евиденцијата и заштитата на општонарод-
ниот имот, од досегашната надлежност на укина-
тиот Државен секретаријат за работи на стопан-
ството кои со одредбата на член 80 став 1 од За-
конот за органите на управата во Народна Репуб-
лика Македонија се пренесени во надлежност на 
Државниот секретаријат за работи на финансиите, 
во надлежност на овој Државен секретаријат се 
пренесуват и следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по сојузни прописи: 

1. Закон за прометот на земјишта и згради 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/54): 

— продава во името на народната република на 
приватни лица станбени згради со повеќе бд два 
стана кои со одделни прописи се дадени на упра-
вување на републичките органи (член 35 став 3). 

Работите од член 10 став 2 и член 32 и 33 од 
овој Закон Државниот секретаријат за работи на 
финансиите ги врши без- согласност на Извршниот 
совет. 

2. Основен закон за буџетите („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 13/56): 

— донесува тримесечни планови (член 49); 
— донесува одлука за воведување на месечен 

план од чл. 48 став 3 од овој Закон, без согласност 
на Извршниот совет; 

— врши распоред на средствата предвидени во 
пресметките на органите и установите кои се уки-
нати или реорганизирани во текот на буџетската 
година и пренесува средства потребни за извршу-
вање на нивните задачи на државните органи и 
установи на кои им е поверено извршување на тие 
задачи (чл. 68 ст. 1). 

Одлука за воведување на месечен план од член 
48 став 3 од овој Закон, Државниот секретаријат 
за работи на финансиите донесува без согласност 
на Извршниот совет. 

3. Уредба за катастар на земјиштата („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 43/53 и 23/56): 

именува членови на републичката комисија 
за утврдување на катастарскиот приход (член 34 
став 1). 

4. Уредба за финансиската инспекција („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 43/53): 

— назначува инспектори на републичкиот фи-
нансиски инспекторат, освен главниот инспектор 
(член 5 став 2). » 

5. Уредба за престанок на претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 и 49/56): 

— одредува принудна управа на претпријатие 
кога Извршниот совет ја превзел санкцијата на 
претпријатието (член 25 став 3), 
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Основна уредба за установите со самостојно-
финансирање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 
и 47/54): 

— одредува ограничување на овластувањата на 
наредбодавецот на установата која ја основал Из-
вршниот совет (член 28); 

— одлучува да се дел од платите на службени-
ците- и работниците на установа што ја основал 
Извршниот совет да се исплатува од вишокот на 
средствата на приходите (член 38). 

7. Уредба за земјарина („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 53/53 и 11/56): 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на оваа Уредба (член 12). 

8. Уредба за данокот на доход (|„Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 18/56): 

—• донесува прописи за издавање Н1 земјишта 
во закуп на основа јавно наддавање (член 24 
став 5); 

— донесува прописи за нормирање на трошо-
ците на управувањето, одржувањето и амортиза-
цијата на згради и за процентот колку со оглед 
на месните прилики ќе се признае -на име' трошоци 
на управувањето, одржувањето и амортизацијата 
на зградите (член 57 став 2). 

9. Уредба за банките и штедилниците („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 4/54 и 13/54): 

— ддва согласност на гувернерот на Народната 
банка за назначувањето и разрешувањето на ге-
нералниот директор на централата и неговиот по-
мошник (член 34); 

— врши право на надзор над работата на На-
родната банка на територијата на Народна "Ре-
публика Македонија непосредно ш и преку репуб-
личкиот финансиски инспекторат (член 96 став 3). 

10. Уредба за угостителските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ" бр. .^/54): 

— може да ги ослободи угостителските единици 
на поедини општествени организации делумично/ 
или во целост од обврските кои претставуваат 
средства на народната република, околијата и оп-
штината (член 53 став 2). 

Д1. Уредба за сметководството на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 27/55): 

— решава по жалбите на работниците и служ-
бениците на погоните изјавени поради тоа што со-
борот на производителите и околискиот народен 
одбор го одбил нивното барање за посебно иска-
жување на успехот (член 17 став 3). 

12. Уредба за извршување на буџетите и за 
сметководствено^ работење на државните органи 
и установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 35/55): 

— одредува на банката рокови и начин за до-
ставување на извештаи за остварените буџетски 
приходи (член 8); I 

— донесува одлука за воведување на месечен 
благајнички план за извршување на републичкиот1 

буџет (член 15 ст, 4); 
— дава одобрение на наредбодавецот за извршу-

вање на претсметката да наредбодавното право мо-
же да го пренесе и на повеќе помошни наредбо-
давци (член 18 став 5); • 

— донесува тримесечни планови по републич-
киот буџет (член 26 стајв .1 точка 2); 

—. одредува посебна стручна комисија за прег-
лед на завршната сметка пред донесувањето на 
истата на размотрување на претставничкото тело 
(член 167). 

13. Уредба за заемите за инвестиции: („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 31/56): 

— дава согласност на Народната банка за одре-
дување поблиски услови за договарање на заеми 
без конкурс од точка 2 и 3 став 1, како и член 24 
став 1, ако се во прашање средствата на републич-
киот инвестиционен фонд (член 24 став 5). 

б) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по републички прописи: 

1. Закон за месниот самопридонес („Службен 
весник на НРМ" бр. 40/55): 

— донесува поблиски прописи за спроведување 
на овој Закон (член 29). 

2, Уредба за оснивање на републичка финан-
сиска инспекција („Службен весник на НРМ" бр. 
6/54): 

—• ги назначува инспекторите на републичкиот 
финансиски инспекторат, освен главните инспек-
тори (член 5). 

в) Од надлежноста на укинатиот Државен сек-
ретаријат за работи на општата управа и буџетот: 

1. Закон за месниот самопридонес („Службен 
весник на НРМ" бр. 40/55): 

—• пропишува поблиски одредби за составува-
њето и начинот на извршувањето на претсметката, 
како и за начинот за составувањето на завршната 
сметка (член 22 став 4). 

2. Уредба за надлежноста и организацијата на 
Државниот секретаријат за работи на општата 
управа и буџетот („Службен весник на НРМ" бр. 
33/55): 

— врши работи во врска со спроведувањето на 
прописите за национализираниот имот (член 3 
точка 3); 

— ги врши работите во врска со лутриите и 
другите игри на среќка (член 3 точка 16). 

3. Одлука за органот на републичката управа 
што се овластува да дава согласности за паричните 
и други работи во кои вредноста на главното ба-
рање надминува 500.000 динари („Службен весник 
на НРМ" бр. 7/56): 

— дава согласност за одустанок од тужбено или 
друго барање, за признавање на тужбеното или 
друго барање на противната страна, за заклучу-
вање поравнување, за повлекување на тужбата и: 
за одустанок од барано решение по работи во кои 
вредноста на главното барање надминува 500.000 
динари (т. I); 

— Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите на НРМ за дадените согласности по точка 
I не е должен да го извести Извршниот совет. 

4. Препорака за подобрување службата за фи-
нансиско и материјално работење кај државните 
органи и установи („Службен весник на НРМ" бр. 
9/56): 

— презема мерки за организационо!"© зацврсну-
вање на службата за контрола над извршувањето 
на буџетот, како и за пополнување на оваа служба 
со стручно и морално квалификуван кадар (точ. 55), 
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г) Од надлежноста на укинатиот Државен сек-
ретаријат за работи на стопанството: 

1. Закон за заштита спомениците на културата 
и природните реткости („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/48): 

— дава согласност на Советот за култура по; 
Правилникот за надоместувањето што ќе му .се 
даде на најдувачот на предмети заштитени по член 
1 од овој Закон (член 4 став 2). 

2. Закон за даночното книговодство („Службен 
весник на НРМ" бр. 40/55): 

— го пропишува секоја година сметководниот 
план за водење на даночното книговодство (член) 
2); 

— донесува поблиски прописи за водење на да-
ночните книги и чување на овие книги и докумен-
тација (чл. 13); 

— ги врши припремните работи за воведување 
на даночното книговодство (член 11 став 3). 

3. Уредба за условите под кои се врши нама-
лување на катастарскиот приход поради смалува-
ње на приносот („Службен весник на НРМ" бр. 
22/54): 

—> дава претходна согласност во поглед на вкуп-
ниот износ на отписот за намалување на катастар-
скиот приход кој се однесува на целата околија 
или на подрачјето на една или повеќе општини 
(член 12 став 2); 

— донесува поблиски прописи за спроведува»-
њето на уредбата (член 14). 

4. Уредба за оснивање Републичка финансиска 
инспекција („Службен весник на НРМ" бр. 6/54): 

— дава смерници, упатства и налози на Репуб-
личкиот финансиски инспекторат за вршење на 
работите од нејзината надлежност (член 6 став 2); 

— донесува поблиски прописи за применување 
на оваа Уредба (член 7). 

5. Одлука за евиденција на недвижниот општо-
народен имот („Службен весник на НРМ" бр. 1/55): 

— донесува упатства со потребните обрасци за 
начинот на водењето евиденција на недвижниот 
општонароден имот (точка Ш став 2); 

— се грижи за спроведувањето на Одлуката за 
евиденција на недвижниот општо народен Јимот 
(точка XV). 

6. Одлука за условите под кои висината на за-
купнината од земјиштата на верските заедници 
служи како даночна основица за данокот на доход 
од селското стопанство („Службен весник на НРМ" 
бр. 1/56): 

— издава упатства за примена на оваа Одлука 
(точка V). 

7. Одлука за ослободувањето од плаќање данок 
на доход од приходите што верските заедници и 
верските организации со вршење дејноста во рам-
ките на црквата ги остваруваат во вид на пода-
роци и доброволни прилози („Службен весник на 
НРМ" бр. 1/56): 

— дава упатства за применување на оваа Одлу-
ка (точка П). 

8. Одлука за дотации во вид на ослободување 
од плаќање данок на доход од земјоделие и данок 
на доход од самостојни занимања и имоти на да-
ночните обврзници што од своите приходи одржу-

ваат културни и историски споменици („Службен 
весник на НРМ" бр. 1/56): 

— ја спроведува оваа Одлука (т. Ш). 

Член 3 
Во надлежност на Државниот секретаријат за 

внатрешни работи се пренесуваат следните работи 
по републичките прописи: 

Од досегашната надлежност на Извршниот совет: 
1. Закон за задолжително учество на граѓаните 

во отстранување општата опасност („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 14/56): 

—донесува поблиски прописи за извршување на 
овој Закон, како и прописи за организирање рабо-
тите околу отстранувањето на опасностите (чл. 9), 

Член 4 
Во надлежност на Државниот секретаријат за 

правосудна управа се пренесуваат следните работи 
по сојузни прописи од досегашната надлежност на 
Извршниот совет: 

1. Закон за судовите („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 30/54): 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за финансии, поблиски прописи за надо-
мест нг* трошоците и надоместа за изгубената за-
работка ла судиите поротници (член 65 став 2); 

— го утврдува постоењето на условите за пре-
станок на службата на судија на Врховниот суд на 
НРМ (член 92 став 1); 

— донесува во согласност со Секретаријатот за 
правосудни работи на Сојузниот извршен совет, 
правила за внатрешното работење во околиските 
и окружните судови (член 114). 

2. Закон за стопанските судови („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 31/54): 

— го утврдува постоењето на условите за пре-
станок на службата на судија на Вишиот стопан-
ски суд (член 72 ст. 1); 

— донесува во согласност со Секретаријатот за 
правосудни работи на Сојузниот извршен совет 
правила за внатрешното работење на окружните 
стопански судови (член 94). 

Член 5 
Покрај работите од областа на стоковиот про-

мет и трговските угостителски и туристички услу-
ги што ги вршеше укинатиот Секретаријат за сто-
ков промет на Извршниот совет, Државниот сек-
ретаријат за стоков промет ги врши и следните 
работи: 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по сојузни прописи: 

1. Уредба за пазаришна инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 43/53); 

— назначува инспектори на Републичкиот па-
зарнион 'инспекторат освен главниот] инспектор 
(чл. 5 став 2). 

2. Уредба за угостителски претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ" бр. 6/54): 

— донесува прописи за изградба минимум уреди 
и опреми на угостителските претпријатија односно 
дуќани, како и за другите услови од член 16 став 1 
од оваа Уредба (член 16 став 2), 
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3. Уредба за претпријатијата за промет на жи-
тарици и заедници на претпријатија за промет на 
житарици („Службен лист на ФНРЈ" бр. 30/54;: 

— донесува одлука за заклучок на Собранието 
и управниот одбор на заедницата ако директорот 
на заедницата смета дека заклучокот е противен на 
општествените интереси и го запира извршување-
то на таков заклучок (член 21). 

4. Уредба за производство како и купување на 
суров опијум од производителите („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 34/54): 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на оваа Уредба (член 14). 

б) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по републички прописи: 

1. Закон за туристичко логорување („Службен 
весник на НРМ" бр. 5/56): 

— ослободува во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на финансиите делумично 
или наполно одделни организации од плаќање на-
доместок за користење на местото што не е прет-
ходно одредено за постојано логорување (член 13 
став 3). 

2. Уредба за оснивање на Републичка инспек-
ција за пазаришта („Службен весник на НРМ" бр. 
6/54): 

— ги назначува инспекторите на Републич-
киот пазаришен инспекторат освен главниот ин-
спектор (член 2 став 4). 

в) Од досегашната надлежност на укинатиот 
Државен секретаријат за работи на стопанството: 

•1. Закон 1 за туристичко логорување („Службен 
весник на НРМ" бр. 9/56): 

— донесува поблиски прописи за туристичко* ло-
горување (член 19). 

2. Уредба за оснивање Републичка инспекција 
на пазаришта („Службен весник на НРМ" бр. 
6/54): 

— дава смерници и упатства на Републичкиот 
пазарнион инспекторат за вршење работи од не-
гова надлежност (член 5 став 2); 

— донесува поблиски прописи за спроведување 
на оваа Уредба (член 4). 

Член 6 
Покрај работите од областа на школство™ и на-

ставата, претшколското образование, образованието 
на возрасните, физичката култура, вонармиското 
воено воспитување и во другите области на шко-
лувањето и наставата од досегашната надлежност 
на укинатиот Совет за просвета кои со одредбите 
на член 80 став 3 од Законот за органите на упра-
вата на НРМ пренесени, во надлежност на Со-
ветот за просвета се пренесуваат следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по републички прописи: 

1. Закон за Вишата педагошка школа во Скоп-
је („Службен весник на НРМ" бр. 36/56): 

— го потврдува статутот на Школата (член 6 
став 2); , 

— именува членови на Советот на Школата 
(член 10); 

— го распушта целиот совет на Школата и одре-
дува избор за друг совет на Школата (член 12 
став 3); 

— ги потврдува измените и дополнувањата на 
статутот на школата (Кглен 16 точка 5); 

— решава по жалбите против решенијата за 
престанок на службата на наставниците на Шко-
лата (член 37 став 2); 

— го определува бројот на членовите на сове-
тот на Школата што ги избира наставничкиот со-
вет како и начинот на изборот на членовите што ги 
избираат студентите (член 74). 

Работите од алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 ги врши Со-
ветот на седница, а работите од алинеја 4 ги врши 
Секретаријатот на Советот. 

б) Од надлежноста на укинатиот Совет за 
просвета: 

1. Закон за отварање виши гимназии односно 
виши класови на гимназија („Службен весник на 
НРМ" бр. 35/54): 

— дава согласност до донесување на програмата 
за развиток на школство™ во НРМ односно околи-
јата на решенијата на народните одбори за отван 
рање на виши гимназии односно виши класови на 
гимназија (член 3 став 2); 

•— донесува поблиски прописи за спроведување 
на овој Закон (член 7). 

2. Закон за вечерните основни училишта („Служ 
бен весник на ПРМ" бр. 35/54): 

— пропишува услови за основање вечерни ос-
новни училишта како самостојни установи (член 
3 став 3); 

— пропишува наставен план и програма и до-
несува поблиски прописи за организацијата и ра-
ботата на вечерните основни училишта (член 11). 

3. Закон за нижите вечерни гимназии („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 19/55): 

— донесува поблиски прописи за спроведување 
на овој Закон (член 12). 

4. Уредба за курсеви за неписмени („Службен! 
весник на НРМ" бр. 14/47): 

— дава упатства за применување на Уредбата 
за курсеви за неписмени (член 13). 

5. Уредба за оснивање на просветно-домаќин-
ски курсеви („Службен весник на НРМ" бр. 11/48): 

—. донесува поблиски прописи за организацијата 
и работата на . просветно-домаќинските курсеви 
(член 6). 

6. Уредба за отварање основни општообразовни 
курсеви („Службен весник на НРМ" бр. 1/48): 

— пропишува наставен план и програма за на-
ставата за' општообразователни курсеви (член 5); 

— донесува поблиски прописи за организацијата 
и работата на општообразовни курсеви (член 6). 

7. Уредба за одредување рангот на учител-
ските курсеви („Службен весник на НРМ" бр. 
18/48): 

— донесува поблиски прописи за спроведува-
ње на оваа Уредба (член 4). 

8. Уредба за ученички домови за учениците од 
средните и средните стручни, вишите основни и 
нижите стручни школи („Службен весник на НРМ'4 

бр. 18/48): 
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— пропишува поблиски упатства за спроведу-
вање на оваа Уредба (член 13). 

9. Уредба за Учителско-домаќинското училиште 
во Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 35/52): 

— донесува поблиски прописи за спроведува-
њето на оваа Уредба (член 10). 

10. Уредба за одредување рангот на едногодиш-
ниот курс за преподаватели на долните класови на 
гимназиите „Службен весник на НРМ" бр. 35/52): 

— донесува поблиски прописи за спроведување 
на оваа Уредба (член 3). 

11. Одлука за бесплатен стан и огрев на настава 
ниот персонал на село („Службен весник на НРМ" 
бр. 18/54): 

— донесува поблиски прописи за спроведување 
на оваа Одлука (точ. УЗИ). 

12. Одлука за посебни додатоци на наставниот 
персонал („Службен весник на НРМ" бр. 38/54): 

—• донесува поблиски прописи за спроведување 
на оваа Одлука (точка VI). 

13. Одлука за додатоците за посебни услови за 
работа на наставниот и воспитниот персонал во ус-
тановите за специјално образование („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 16/55): 

— донесува поблиски прописи за спроведување 
на оваа Одлука (т. V). 

14. Одлука за плаќање накнада за полагање 
приватни испити во општообразователните и струч-
ни училишта („Службен весник на НРМ" бр. 25/55): 

— донесува поблиски прописи за спроведување 
на оваа Одлука (т. IX). 

15. Одлука за оснивање на Републички фонд 
за стипендии („Службен весник на НРМ" бр. 2/56): 

— именува комисија за стипендии (т. III). 
16. Правилник за школување во женските етру: 

чни школи („Службен весник на НРМ" бр. 39/55): 
<— дава согласност до донесување на програма-

та за развитокот на школството на НРМ односно 
околијата за отворање на женско стручно училиште 
(член 2 став 2). 

17. Правилник за дипломски испит во средните 
стручни училишта („Службен весник на НРМ" бр. 
6/56): 

— определува друг термин за одржување на 
дипломски испити (член 4 став 2). 

. 18. Решение за оснивање училишта за болни-
чари („Службен весник на НРМ" бр. 11/56): 

— го утврдува наставниот план и програма на 
училиштето во согласност со« Советот за народно 
здравје (т. 4). 

19. Решение за оснивање Завод за унапредува-
ње и проучување на школетното („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 26/55): 

— назначува директор на Заводот (т. VI став 2). 
Работите од точка 1 алинеја 2: точка 2—16, 18 

до 19 ги врши Советот на седници, а работите под 
точка 1 алинеја, 1, точка 17 ги врши секретарија(-
тот на Советот. 

Член 7 
Покрај работите од областа на радиодифузната 

служба, театарот, музеите, филмот и во другите об-
ласти на културата«, како и во областа на науката, 
од досегашната надлежност на укинатиот Совет за 
просвета кој со одредбите на член 80 став 3 од За-

конот за органите на управата во НРМ се прене-
сени на Советот за просвета и култура односно Со-
ветот за култура, во надлежност на Советот за 
култура се пренесуваат следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по сојузни прописи: 

1. Основен закон за издавачките претпријатија 
и издавачките установи („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 11/55;: 

— донесува прописи со кои се утврдува начинот 
на објавување на годишните извештаи и програми-
те на публикациите (ч^лен 6 став 2). 

2. Основен закон за стипендии („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 32/55): 

— решава по жалбите против решенијата кои 
ги донесува факултетскиот совет за избор на сти-
пендијанти ако со решението е повреден законот 
([член 33 точка 3). 

3. Закон за радиодифузните станици („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 52/55): 

— врши надзор во поглед на законитоста во 
работата на радиодифузните и релејните станици 
(член 46 став 1); 

— ја регулисува работата и делувањето на раз-
ј а с н и т е станици (член 55 став 2). 

Работите од точка 1 и 3 ги врши Советот на 
седница, а работата од точка 2 ја врши секрета-
ријатот на Советот. 

б) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по републички прописи: 

1. Закон за универзитетот во Скопје („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 15/56): 

— ја следи законитоста на работата на универ-
зитетот и факултетите и му укажува на Изврш-
ниот совет за нивните незаконити акти (член 16 
став 1). 

2. Закон за музеите („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/48): 

— донесува прописи за организацијата и рабо-
тата на музеите што ги основал Извршниот совет 
»(член 5 став 1). 

3. Закон за државните архиви („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 1/51): 

—- дава одобрение на историски значајните 
градови за основање своја архива (член 2 став 2); 

— донесува решенија за установувањето и ок-
вирот на работата на посебните архиви при пое-
дини државни установи и општествени организа-
ции (член 7 став 2). 

4. Закон за управување со културно-просвет-
ните, уметничките и научните установи („Службен} 
весник на НРМ" бр. 9/56): 

— именува члено!ви на Советот .на културно-
просветните и уметничките установи кои ги осно-
вал Извршниот совет (член 7 став 1); 

— именува членови на Советот на научните ус-
танови чие именување е ставено во надлежност на 
Извршниот совет како оснивач (член 7 став 1); 

— распишува конкурс за раководител и назна-
чува раководител на културно-просветните и умет-
ничките установи кои ги основал Извршниот совет 
(член 21 став 2); 

— назначува раководител на научните устано-
ви кои ги основал Извршниот совет ако со актот 
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за основање на установата не е поинаку опреде-
лено (член 21); 

— ги врши правата што по овој Закон му. при-
паѓаат на Извршниот совет како оснивач (член 30). 

Работите ги врши Советот на седница. 

в) Од надлежноста на, укинатиот Совет за про-
света: 

1. Закон за заштита на спомениците на култу-
рата и природните реткости („Службен весник на 
НРМ" бр. 11/48); 

— донесува во согласност со Државниот се-
кретаријат за работите на, финансиите правилник: 
за надоместувањето што ќе му се даде на најдува-
чот на предмет заштитен по член 1 од овој Закон 
(член 4 став 2); < 

— одредува установи што ќе соработуваат со 
заводите за заштита на културните споменици и 
природните реткости (член 18); 

— донесува поблиски прописи за организација-, 
та и водењето на картотеките на заштитените пред-
мети (член 22 ст. 3); 

•— решава во втор степен против решенијата на 
заводите за заштита на културните споменици и 
природните реткости (член 24); 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на овој Закон (член 29). 

2. Закон за музеите („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/48); 

— ја контролира законитоста на работата на 
музеите што ги основал Извршниот совет (член 4 
став 1). 

3. Закон за државните архиви („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 1/51); 

— ја претресува и предлага претсметката на 
приходите и расходите на Државната архива на 
ПРМ (член 4 ст. 1); 

— го пропишува установувањето и обемот на 
збирките од историско-архивски материјал при 
музеите, научните институти и другите научни и 
културни установи (член 8); 

— одредува и пропишува услови за предавање 
историско-архивскиот материјал од страна на др-
жавните надлештва и установи, општествени и 
задружни организации, верски установи и пое-
динци (член 10 став 3); 

— одмерува надомест за одземениот историско-
архивски материјал (член 12); 

— дава одобрение за изнесување на историско-
архивскиот материјал од територијата на НРМ, 
доколку тој не е материјал што по сојузните про-
писи припаѓа на Државната архива на ФНРЈ (член 
13 став 2); 

— дава одобрение за објавување на историско-
архивски материјал и поедини списи на предлог 
од архивскиот совет (член 14 став 1); 

— дава одобрение за објавување на историско-
архивски материјал помлад од 20 години (член 14 
став. 2); 

— донесува прописи за тоа што се смета за 
историско-архивски материјал, за п о л з у в а њ е на тој 
материјал и други прописи за применувањето на 
овој Закон (член 19). I 

4. Закон за управување со културно -просвет-
ните, уметничките и научните установи („Службен 
весник на НРМ" бр. 9/56); 

— ги врши правата и должностите ао поглед 
на управувањето со културно-просветните, умет-
ничките и научните установи (член 28 став 1). 

— одредува на кои културно-пр,осветил, умет-
нички и научни установи основани од стопански и 
општествени организации ќе се применуваат одред-
бите на овој закон (член 29 став 1). 

5. Уредба за пионереките ромови/ („Службен! 
весник на НРМ" бр. 21/48): 

— издава поблиски прописи за организацијата 
и работата на пионерските домови и за извршува-
њето на оваа Уредба (член 12). 

6. Уредба за куклените театри („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 16/50); 

— донесува поблиски прописи за организација-
та и работата на куклените театри и упатство за • 
спроведување на оваа Уредба (член 5). 

7. Уредба за основање на Фолклорен институт 
(„Службен весник на НРМ" бр. 11/50); 

— го назначува директорот на Фолклорист 
институт (член 3 став 2); 

— донесува поблиски прописи за организација-
та и работењето! на Фолклорниот институт (член 5). 

8. Уредба за Средната балетска школа во Скоп-
је („Службен весник на НРМ" бр. 38/52): 

— пропишува наставен план и програма и до-
несува пропис за организацијата и работата на Шко-
лата (член 9). 

Работите од точка 1 алинеја 1, 2, 3 и 5 точка 
3 алинеја 1, 2, 3 и 8 и точките 4, 7 и 8 ги врши 
Советот на седница, а работите од точка 1 алинеја 
4, точка 2 и точка 3 алинеја 4—7 ги врши секрета-
ријатот на Советот. 

Член 8 
Покрај работите од областа на заштитата на 

народното здравје од досегашната надлежност на 
укинатиот Совет за народно здравје и социјална 
заштита кои со одредбите на член 80 став 3 од За-
конот за органите на управата во Народна Репуб-
лика Македонија се пренесени на Советот за на-
родно здравје, во надлежност на овој Совет се пре-
несуваат: 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по републички прописи: 

1. Закон за аптеките („Службен весник на НРМ" 
бр. 36/56); 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на овој Закон (член 69). 

2. Закон за болниците („Службен весник на 
НРМ« бр. 33/57; 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на овој Закон (член 83). 

3. Закон за надзор над стручната работа на 
здравствените установи („Службен весник на НРМ" 
бр. 33/57); 

— донесува прописи за Посебна награда) на 
•стручните лица ва вршење на стручен преглед 
(член 9). 

Работите од точка 1, 2 и 3 ги врши Советот 
на седница. 
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б) Од надлежноста на укинатиот Совет за на-
родно здравје и социјална заштита: 

1. Закон за бабичка служба („Службен весник 
на НРМ" бр. 32/57); 

.— донесува поблиски прописи за наградување 
на бабици (член 7 став 2). 

2. Упаггство за основањето и организацијата 
на домовите за народно здравје („Службен весник 
на НРМ" бр. 17/53); 

— донесува поблиски прописи за внатрешната 
организација и работата на домовите за народно 
здравје (член 11). 

3. Решение за оснивање училишта за болни-
чари („Службен весник на НРМ" бр. 11/56): 

— дава согласност на Советот за просвета на 
прописите со кои се утврдува наставниот план и 
програмата (точка 4). 

Работите од точка 1 и 3 ги врши Советот на 
седница. 

Член 9 
Покрај работите од областа на социјалната и 

комуналната политика што ги вршеа укинатите! 
Совет за народно здравје и социјална заштита од-
носно Советот за социјална заштита и Секретарија-
тот за комунални работи и урбанизам на Извршни^ 
от совет, Советот за социјална политика п кому-
нални прашања ги врши и следните работи: • 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по сојузни прописи: 

1. Закон за заштита на гробовите на борците 
паднати во НОВ и жртвите на фашистичкиот те-
рор („Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/54): 

— се грижи за спроведување на овој Закон; 
— се грижи за одржување на гробовите на вој-

ниците погинале или умреле во Југославија во по-
ранешните војни. 

2. Уредба за организацијата на Заводот за со-
цијално осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
15/55): 

— врши контрола над спроведувањето на избо-
рите за собрание на Републичкиот завод и во слу-
чаи на утврдени неправилности му укажува на 
Извршниот совет (член 23 став 1); 

— може да укине и поништи незаконит општ 
акт на околиски (градски) завод за. социјално оси-
гурување на предлог на Извршниот одбор на Ре-
публичкиот завод ако тоа не го стори народниот 
одбор на око ли јата (член 24 став 2). 

3. Уредба за образување на републички фон-
дови за станбена изградба („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 6/56): 

— донесува прописи за работењето во врска со 
одобрување на зајмови, како и за анкетската служ-
ба по одобрените зајмови од републичкиот фонд 
за станбената изградба (член 14). 

Работата од точка 1 и 2 алинеја 2 и точка 3 ги 
врши Советот на седница а работите од точка 2 
алинеја 1 ги врши секретаријатот на Советот. 

б) Од надлежноста »а укинатиот Совет за на-
родно здравје и социјална заштита: 

1. Закон за вршење на старателство („Службен 
весник на НРМ" бр. 18/50): 

— донесува поблиски прописи за извршување ' 
на овој Закон (член 62). 

2. Закон за социјалните установи („Службен 
весник на НРМ" бр. 40/55): 

— го одредува делокругот на одделни видови 
на социјални установи и тоа за социјално-здрав-
ствените установи во согласност со Советот за на-
родно здравје, а за социјално-воспитно-просветните 
установи во согласност со Советот за просвета (чл. 
2 став* 2); 

— ги врши правата и должностите на државен 
орган надлежен за работите и задачите на социјал-
ните установи на кои оснивач е Извршниот совет 
(член 9); 

— определува посебни технички и стручни ус-
лови за оснивањето и работењето на одделни, ви-
дови социјални установи, а за социјално-воспитно 
просветни установи во согласност со Советот за 
просвета (член 10 став 2); 

— донесува поблиски одредби за извршување 
на овој Закон, а за .социјалните установи што имаат 
воспитцр-образователен карактер во согласност со 
Советот за просвета (член 56). 

3'. Уредба за оснивање на фонд за социјални ус-
танови („Службен весник на НРМ" бр. 24/52): 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите поблиски прописи 
за извршување на оваа Уредба (член 6). 

4. Одлука за дотациите за посебни услови за 
работата на наставниот и воспитниот персонал во 
установите за социјално образование („Службен 
весник на НРМ" бр. 16/53): 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите поблиски пропи-
си за спроведување на оваа Одлука (точка V). 

Работите од точките 1—4 ги врши Советот на 
седница. 

в) Од надлежноста на укинатиот Секретаријат 
за комунални работи и урбанизам на Извршниот 
совет: 

1. Уредба за димничарската служба („Службен 
весник на НРМ" бр. 4/50): 

— врши надзор над организацијата и вршење-
то на димничарската служба (член 14 став 1); 

— донесува во согласност со Државниот секрет 
таријат за внатрешни работи поблиски прописи за 
извршување на оваа Уредба (член 19). 

2. Уредба за изградба станбени згради на ли-
цата пребегани од Егејска Македонија („Службен 
весник на НРМ" бр. 20/51}: 

— донесува во согласност со Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите поблиски про-
писи за извршувале на оваа Уредба (член 13). 

Работите од точка 1 алинеја 2 и . точка 2 ги 
врши Советот на седница, а работите од точка 1 
алинеја 1 Секретаријатот на Советот. 

Член 10 
Во надлежност на Секретаријатот за законо-

давство и организација на Извршниот совет се ста-
ваат следните работи по сојузни прописи: 

1. Упатство за спроведување избори на работ-
нички совети и управни одбори на Југословенските! 
државни железници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
18/54); 
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— распишува избор и го определува денот на 
изборите ако тоа не го стори благовремено работ-
ничкиот совет на Железничкото транспортно прет-
пријатие (точка 5 став 3); 

— потврдува заклучок на работнички совет за 
изборни единици, број на членови на работничкиот 
совет и седишта на изборните комисии во изборни-
те единици (точка 49 став 3). 

2. Упатство за спроведување избори на работ-
нички совети и управни одбори во Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 18/54): 

— распишува избор и определува ден на избо^ 
рите, ако тоа благовремено не го стори работнич-
киот совет на Претпријатието на поштенски, теле-
фонски и телеграфски сообраќај (точка 3 став 3); 

.— потврдува заклучок на работничкиот совет 
да одредува изборни единици и бројот на членови-
те на работничкиот совет кои ќе се бираат во секоја, 
изборна единица, како и седиште на изборна ко-
мисија по изборни единици (точка 4 став 2). 

3. Уредба за организацијата на Заводот за со-
цијално осигурување У„Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 12/55): 

— врши контрола над спроведувањето на из-
бори за собрание на републичкиот завод и во слу-
чај на утврдените неправилности му укажува на 
нив на Извршниот совет (]член 23 став 1). 

Член 11 
Во надлежноста на Секретаријатот за општи 

стопански работи на Извршниот совет се ставаат 
следните работи од досегашната надлежност на Из-
вршниот совет по сојузни прописи: 

Уредба за оснивање претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53): 

— пропишува кои квалификации во поглед на 
стручната спрема и пракса мораат да имаат лицата 
на положај директори на претпријатија на опре-
делени дејности (член 93 став 1). 

Член 12 
Покрај работите од областа на индустријата, 

градежништвото, занаетчиството, сообраќајот и па-
тиштата што ги вршеа укинатите Секретаријат за 
индустрија, Управата за патишта, патен и езерски 
сообраќај и Секретаријатот за сообраќај на Извр-
шниот совет, Секретаријатот за индустрија и со-
обраќај на Извршниот совет ги врши и следните 
работи: 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по сојузни прописи: 

(I. Уредба за пресметување на вкупниот приход 
во погоните на рударските претпријатија, прет-
пријатијата за експлоатација на нафта и претпри-
јатијата за истражување („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 6/54): 

— може, во согласност со Државниот секре-
таријат за работите на финансиите, да одреди, по 
исклучок од одредбите на ^лен 5 став 1 на оваа 
Уредба., да погонот се издвои во самостојно прет-
пријатие (член 5 став 2). 

2. Уредба за занаетчиски дуќани и занаетчиски 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54): 

— може да пропише да во поедини врсти на за-
наетчиски дуќани можат да бидат примени на ра-
бота помалку од пет работника односно може да го 
забрани користењето на туѓата работна сила (член 
13 став 2); 

— може да забрани вршење на определени за-
наетчиски дејности од страна на приватните за-
наетчиски дуќани (член 14); 

—• донесува поблиски прописи за домашната' 
ракотворба (член 17 став 2); 

— определуваат во кои занаетчиски дејности' 
околискиот народен одбор може да им позвали на 
занаетчиските организации со средства во општес-
твена сопственост да можат да организираат ра-
бота дома ка>ј работникот (работа на „СИЦ") (член 
22); 

— определува колку висококвалификувани од-
носно квалификувани работници најмалку може 
да основот занаетчиска задруга (член 48, став 2); 

—• пропишува посебни услови за стварање на 
приватни занаетчиски дуќани на определена за-
наетчиска дејност (Член 55 став 2); 

— може да пропише, да издавање на одобрени-
ето за оснивање на приватни занаетчиски дуќани 
на определени занаетчиски дејности да подлегнува 
на слободна оценка на Советот за работите на сто-
панството на општинскиот народен одбор (член 
58 став 3). 

б) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по републички прописи: 

1. Закон за јавните патишта („Службен весник? 
на НРМ" бр. 19/55 и 11/57): 

— ги прогласува јавните патишта од втор ред 
(член 8 став 2); 

— ако народните одбори на општините односно 
околиите не постигнат споразум ги категоризира 
јавните патишта во трет односно четврти ред (член 
9 став 3); 

— категоризира јавен пат од П ред во јавен 
пат од Ш ред и обратно по претходно мислење на 
народниот одбор на око лиј ата што управува со па-
тот (член 11 став 1); 

— донесува поблиски прописи за управување 
со јавните патишта (член 15); 

— го одредува главниот правец на јавни па-
тишта од I и П ред чие изградување се проектира 
(член 16 став 1); 

—• ги одредува релациите на јавните патишта 
на кои мораат да бидат изградени паралелни па-
тишта за сообраќајот со запрежни возила (член 24); 

— донесува прописи за организација на служ-
бата во јавни патишта и патен сообраќај на народ-
ните одбори (член 64 став 1). • 

в) Од надлежноста на укинатиот Државен се-
кретаријат за работи на стопанството. 

1. Наредба за стопанските дејности што се 
сметаат за слични на занаетчиските дејности 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/54): 

— донесува решение кои производни и услужни 
дејности се признаваат за слични занаетчиски 
дејности (точка 2). 

2. Уредба за оснивање на Инспекција на парни 
котли („Службен весник на НРМ" бр. 31/55): 



18 август 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ Бр. 25 — Стр. 41? 

— ги назначува инспекторите на Републички-
от инспекторат за парни котли освен главниот ин-
спектор (член 6). 

3. Уредба за оснивање на Рударско-металуршка 
инспекција (Службен весник на НРМ" бр. 31/55): 

— ги назначува инспекторите на Републички-
от рударско-металургиски инспекторат освен глав-
ниот инспектор (член 5). 

4. Уредба за домашна ракотворба („Службен 
весник на НРМ" бр. 35/55): 

— одредува кои стопански дејности се сметаат 
како домашна ракотворба (член 1 став 2). 

Член 13 
Покрај работите од областа на земјоделството 

и шумарството, ветеринарството, рибарството и 
ловството што ги вршеа укинатиот Секретаријат 
за земјоделство и Секретаријатот за шумарство на 
Извршниот/совет, Секретаријатот за земјоделство и 
шумарство на Извршниот совет ги врши и след-
ните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по сојузни прописи: 

1. Основен закон за заштита на растенијата од 
болести и штеточини („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 26/54): 

.— наредува забрана на одгледување на поеди-
ни земјоделски и шумски култури за определено 
време, ако постои веројатност дека на тој начин 
ќѕ се потполно сузбие опасна растителна болест или: 
штеточина (член 31). 

2. Основен закон за заштита на добитокот од 
добиточни зарази („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
26/54); 

— наредува преземање на мерки предвидени 
со овој Закон со цел на спречување и сузбивање и 
други добиточни зарази, паразити и узгој ни бо-
лести ако тие се појават или има опасност' од нив-
ната појава (член 3 став 2|); 

— определува, во согласност со Државниот се-
кретаријат за работите на финансиите, да во случај 
на потреба трошоците од превентивно бележење 
на добитокот против извесни зарази ги сносат нив-
ните сопственици односно држатели (член 54 став 2). 

- 3. Одлука за давање на инвестициони заеми од 
средствата на општиот инвестиционен фонд за на-
големување на добиточниот фонд од сопственото 
производство („Службен лист на ФНРЈ" бр. 7/55): 

— пропишува за кои неквалитетна врсти до-
биток не може да се одобрува инвестиционен заем 
(точка УШ). 

4. Одлука за стручното раководење со работите 
на земјоделското производство во земјоделските 
стопанства и земјоделските задруги („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 34/55): 

— решава по жалбите на земјоделските стопан-
ства односно земјоделски задруги на решенијата 
од земјоделските комори односно на задружните 
сојузи за определување каков кадар на земјодел-
ски стручњаци може да врши земјоделско произ-
водство (точка 1 став 4). 

5. Одлука за одбирање (лиценциран^) на маш-
ки приплодни грла („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
35/55): 

— пропишува во согласност со Секретаријатот 
за работите на финансиите цени на припуст на 
приплодни грла за пастувските 'станишта и при-
пусните станици (точка 13); 

— донесува прописи за задолжително избирање 
(лиценциран^!) на овнови и нерасти кои можат да 
се употребуваат за јавен приплод (точка 14). 

б) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по републички прописи: 

1. Закон за унапредување на сточарството 
(„Службен весник на НРМ" бр. 35/54}: 

— донесува прописи за утврдување на меѓу-
себните односи во поглед стручната работа на ус-
тановите за научно -истражни работи во сточар-
ството (член 3 став 2); 

— донесува прописи за оснивањето и работе-
њето на сточарските селекционо! станици, припусни 
станици и станици за вештачко осеменување и бор-
ба против стерилитетот (член 14); 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите прописи за изда-
вање на награди, дипломи и пофалби (член 20 
став 2); 

— донесува во согласност со Секретаријатот 
за индустрија и сообраќај на Извршниот совет про-
писи за изградба и локација на сточарски објекти 
(член 23); 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на овој Закон (член 29). 

2. Закон за унапредување на овоштарството 
(„Службен весник на НРМ" бр. 35/54): 

— донесува прописи за уредување на меѓусеб-
ните односи во поглед стручната работа на устано-
вите за научно испитувачки работи во овоштар-
ството (член 5 став 2); 

— го определува во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, видот, обе-
мот и начинот на помошта за подигнување на овош-
ни насади во ерозиони, стрмни и каменити терени 
како и за подигнувањето на комплексни и план-
тажни насади (член 13 став 2 и 3); 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, прописи за из-
давање на награди, дипломи и пофалби (член 15 
став 2); 

донесува поблиски прописи за извршуваше 
на овој Закон (член 40). 

3. Закон за унапредување на лозарството 
(„Службен весник на НРМ" бр. 35/54): 

— донесува прописи за меѓусебните односи во 
поглед на. стручната работа на научно-истражувач-
ките установи во лозарството (член 5 став 2); 

— одредува во> согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, со свои прописи 
накнади за земјоделските производители на лозја со 
родни хибриду (член 9 став 3); 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работите на финансиите, прописи за из-
давање на награди, дипломи и други признанија 
(член 14 став 2); 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на овој Закон (член 33). 
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4. Закон за сузбивање и уништување на пле-
ве лите („Службен весник на НРМ" бр. 40/55): 

— донесува поблиски прописи кои плевелни 
растенија се прогласуваат за многу штетни (член 
2 став 3); 

- — донесува поблиски прописи за работата на 
семечистачките станици и пунктови, триорите во 
јавна употреба и за начинот на контролата на се-
менскиот материјал (член 5 став 3); 

.— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, поблиски про-
писи за висината на накнадата за учество во оп-
штите акции за сузбивање и уништување на многу 
штетни плевели (член 13 став 3); 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на овој Закон (член 16). 

5. Закон за заштита на добитокот од заразни 
болести („Службен весник на НРМ" бр. 9/56): 

— дава согласност превентивните бележења 
против заразните болести од член 2 од овој Закон 
да се вршат за сметка на сопственикот односна ор-
ганот на управувањето (член 28 став 2). 

6. Закон за пасиштата и утрините од општо на-
роден имот („Службен весник на НРМ" бр. 19/55): 

— одредува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, висината и на-
чинот на наплатувањето на накнадата за пасишта 
и утрини што ги користат селата (член 17 ст. 2); 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите поблиски прописи 
за издавање на пасиштата во закуп со јавно надда-
вање и за програмата за стопанисување со пасиш-
тата и утрините (член 18); 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, прописи за упра-
вување и користење на фондовите за одржување 
и унапредување на пасишта (член 21). 

7. Закон за, шумите — член 73 („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 11/57): 

— пропишува начин и рок за разграничувања 
од други земјишта и инвентаризација на шумите 
и шумските земјишта (член 14); 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, прописи за ви-
сината на надоместокот за споредните шумски про-
изводи (член 25); 

— донесува поблиски прописи за стопанисува-
ње со заштитни шуми (член 60 став 3); 

— донесува поблиски прописи за елементите 
што треба да ги содржат основите и за роковите 
за изработка на тие основи и проекти (член 73); 

— донесува прописи за начинот на доделува-
њето и управувањето со шуми и делови од шуми за 
научни и други стручни цели како и за заштита 
на шуми подигнати на поро ј ни и ерозивни по'-
д рач ја како и шуми на брегови /од реки и насипи 
што служат за одбрана на истите (член 85 став 4;. 

8. Закон за заштита на стрмните земјишта од 
ерозија и за уредување на пороите („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 11/57); 

—: го определува подрачјето (реоните) на кои 
стрмните земјишта се загрозени од ерозијата а за 
одделни. подрачја определува рок за преориента-
ција на културата и земјиштето (член 4); 

— одредува посебни мерки за заштита на од-
делни подрачја, во кои населбите, комуникациите, 
стопанските објекти и друго особено се загрозени, 
од смивање и од урнување на стрмните земјишта 
(член 10). 

в) Од надлежноста на укинатиот Државен се-
кретаријат за работи на стопанството: 

1. Закон за ловот („Службен весник на НРМ" 
бр. 10/49); 

— донесува поблиски прописи за извршување-
то на овој Закон (член 56). 

2. Закон за рибарство! („Службен весник на 
НРМ" бр. 21/50): • 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на овој Закон (член 48). < 

3. Закон за пасиштата и утрините од општона-
роден имот („Службен весник на НРМ" бр. 19/55): 

— донесува поблиски прописи за инвентариза-
ција, категоризација, класификација и разграничу-
вање на пасиштата и утрините (член 10); 

— дава упатство за времената инвентаризација, 
категоризација и класификација и за времените 
годишни програми за стопанисување (член 27); 

— врши надзор над извршувањето на овој За-
кон (член 28 став 2). 

4. Уредба за култивизација и исползување на 
црничеви дрвја („Службен весник на НРМ" бр. 
18/48); 

— донесува поблиски прописи за извршување-
то на оваа Уредба (член 7). 

5. Одлука за востановување награда за работа-
та на сузбивањето на туберкулозата и бруцелозата 
по добитокот („Службен весник на НРМ" бр. 13/55; 

донесува упатство во согласност со Државниот 
секретаријат за работи на финансиите за спрове-
дување на оваа Одлука (точ. 5). 

Член 14 
Во надлежност на Секретаријатот за труд на 

Извршниот совет се пренесуваат следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Извршниот 
совет по сојузни прописи: 

1. Уредба за занаетчиските дуќани и занает-
чиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 5/54): 

— определува каков број на ученици во стопан-
ството се должни да држат занаетчиските орга-
низации, како и под кои услови тие можат да би-
дат ослободени од обврски да ги држат најмалку 
една година по завршното учење (член 15 став 2); 

— може да го пропише начинот на организи-
рање и одредување на курсови на кои може да се 
добие стручна спрема за вршење на занаетчиски 
дејности (член 82 став 2). 

б) Од надлежноста на укинатиот Државен сек-
ретаријат за работи на стопанството: 

1. Закон за занаетчиството' („Службен весник на 
НРМ" бр. 3/51): . 

.— одобрува да се стручната спрема утврди и со 
други доказни средства (член 7 став 2); 

— донесува решенија за признавање на сви-
детелствата за положен испит за занаетчиски по-
мошник или мајстор во странство (член 10 став 2);_ 
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— донесува поблиски прописи за начинот на 
поднесување пријава за полагање испит за занает-
чии, за испитна програма за составот и работата на 
испитната комисија, за формата и содржината на 
помошничето свидетелство, како и друго во врска 
со овој испит (член 26); 

— именува испитни комисии за поедини струки 
за занаетчиски мајстор (член 30 став 2); 

— ја одредува висината и начинот на плаќа-
ње трошоците на испитните комисии за занает-
чиски мајстор (член 36); 

— донесува поблиски прописи за содржината и 
прилозите кон молби за полагање мајсторски испит 
за испитната програма и предметите, за составот на 
комисијата и нејзината работа, за формата и содр-
жината на дипломата, како и за се друго во врска! 
со полагањето на овој испит (чл. 37). 

в) Од надлежноста на укинатиот Совет за на-
родно здравје и социјална заштита: 

1. Уредба за работни односи и плаќање на до-
машниот помошен персонал („Службен весник на 
НРМ" бр. 32/52): 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на оваа Уредба (член 18). 

Член 15 
Во надлежноста на Секретаријатот за општа 

управа на Извршниот совет се пренесуваат од до-
сегашната надлежност на укинатиот Државен се-
кретаријат за работи на општата управа и буџетов 
сите управни работи од областа на спроведувањето 
на прописите за организацијата на републичките 
органи и установи и органите на управата на на-
родните одбори и службеничките односи, струч-
ното образование на службениците на државните 
органи и установи, инспекцијата на платите, си-
стематизациите на работните места и унапредува-
њето на државната администрација и администра-
тивното работење. 

Член 16 
Во надлежност на Управата за водостопанство 

на НРМ се ставаат следните работи од досегашната 
работа на Извршниот совет по републички про-
писи: 

1. Закон за водите („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/57): 

— одредува рокови и водни подрачја односно 
сливови за кои водостопанска основа ќе донесуваат 
народните одбори на општини односно народни од-
бори на околиите (член 8 став 2); 

— донесува поблиски прописи за изработка на 
водостопански и ориентациони водостопански ос-
нови како и за постапката на нивното донесување 
од страна на народните одбори (член 11); 

— одредува и за кои други потреби не е нужно 
одобрение за користење вода (член 31 став 4); I 

— може да реши да стопанските, задружните 
или општествените организации или одделни ор-
гани да сносат дел од трошоците за изградба и 
одржување што се презимаат за одбрана од води 
што се презимаат со општествени средства за од-
брана од води (чл. 42); 

— 'донесува поблиски прописи за заштита на 
земјиштата, објектите и населбите, за уредување и 

одржување на коритата, за одбрана од поплави и 
за одводнување (член 44); 

— донесува во согласност со Советот за на-
родно здравје на НРМ поблиски прописи за заш-
тита на водите (член 45). 

Член 17 
Во надлежност на Геодетската управа на НРМ 

се ставаат следните работи по сојузни прописи: 
1. Уредба за катастарот на земјиштето („Служ-

бен лист на ФНРЈ" бр. 43/53 и 23/56): 
— дава претходно согласив за образување на 

катастарска општина (член 8 став 1). 

Член 18 
Во надлежност на Дирекцијата за патишта се 

пренесуваат од досегашната надлежност на Упра-
вата за патишта, патен и езерски сообраќај сите уп-, 
равни работи во врска со изградбата и одржувањето 
на патиштата освен тие што со Законот за органите 
на управата во Народна Република Македонија и 
одредбите на оваа Уредба се пренесени во надлеж-
ност на Секретаријатот за сообраќај. 

Член 19 
Републичките-органи на управата односно репуб-

личките совети во чии делокруг спаѓаат работите 
кои се однесуваат до соодветните установи со са-
мостојно финансирање, Глинено претпријатија и 
дуќани ги вршат и следните работи: 

1. Основна уредба за установите со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53 
и 47/54): 

— пропишува технички услови за оснивање на 
установи од народните одбори (член 2 став 3); 

— пропишува, во согласност со Секретаријатот 
за општа управа на Извршниот совет, услови, во 
поглед на стручноста на персоналот во установите* 
на народните одбори (член 2 став 3); 

2. Уредба за оснивање претпријатија и дуќани 
1„ Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53): 

— може во согласност со Секретаријатот за 
општи стопански работи на Извршниот совет, да 
пропише за поедини стопански области под кои 
услови поедина стопанска организација може да 
се смета за дуќан (член 11 став 2); 

— пропишува во согласност со Секретаријатот 
за општи стопански работи на Извршниот совет, 
одделни услови во поглед на техничката опреме-
ност и локацијата на!1 работните и погонски еди-
ници за поедини претпријатија (член 14 став 1). 

Член 20 
Републичките органи на управата односно ре-

публичките совети во чии делокруг спаѓаат ра-
ботите кои се однесуваат на установи со самостојно 
финансирање и другите установи кои ги осниваат 
републичките органи, даваат свое мислење за утвр-
дувањето на систематизацијата на работните места 
во тие установи. 

Член 21 
Старешините на републичките органи на упра-

вата односно републичките совети во установи кои 
ги основале републичките органи, кои имаат право 
на наредбодавец, се овластуваат во согласност 
со Државниот секретаријат за работите на финан-; 
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спите да ја менуваат намената односно висината на 
средствата предвидени во буџетот помеѓу партии 
на иста глава, али не можат да вршат измени по-
меѓу средствата наменети за лични и средствата 
наменети за материјални расходи. 

Член 22 
Републичките органи на управата односно ре-

публичките совети кои со досегашните прописи беа 
овластени за донесување прописи за буџетските и 
другите фондови, како и за донесување правила на 
тие фондови ги донесуваат тие прописи и правила 
со согласност на Државниот секретаријат за рабо-
ти на финансиите. 

Член 23 
Ако на основа одредбите на прописите со кои е 

утврден делокругот на републичките органи на 
управата и републичките совети и одредбите на 
член 2—13 на оваа Уредба не може да се утврди 
кој од постојните републички органи на управата 
односно републичките совети е надлежен за одре-
дена работа, Секретаријатот за законодавство и ор-
ганизација на Извршниот совет ќе даде објас-
нение. 

АКО некој од заинтересираните републички ор-
гани на управата односно републички совети не се 
согласи со појаснението на Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Извршниот совет, 
спорното прашање ќе го решава Извршниот совет. 

Член 24 
Републичките органи на управата односно ре-

публичките совети во чија надлежност се прене-
сени поедини работи од одредбите на оваа Уредба, 
тие работи ги вршат под условите и на начинот 
определен со прописите со кои тие работи се регу-
лирани. 

Член 25 
Надлежностите утврдени со оваа Уредба можат 

да се менуваат со одлука и други прописи на Из-, 
вршниот совет со кои се регулираат соодветните 
прашања. 

Член 26 
Со влегувањето во сила на Уредбата за прене-

сување работите на републичките прописи во над-
лежност на републичките органи на управата 
(„Службен весник на НРМ" бр. 21/56; престануваат 
да важат одредбите на сите прописи што се во 
спротивност со одредбите на таа Уредба, а со вле-
гувањето во сила на оваа Уредба престануваат да 
важат сите одредби што се во спротивност со неј-
зините одредби. 

Член 27 
Оваа Уредба влегува во сила осмиот ден по неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија". 

ИС бр. 166 
12 јули 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

229. 

На основа точка 4 од Одлуката -„а распореду-
вање на патничките автомобили што се наоѓаат 
кај државните? органи, установи и организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/58). Извршниот 
совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА СЕРВИСОТ ЗА ВРШЕЊЕ 
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ! 
ОРГАНИ И УСТАНОВИ ДА ЈА ИЗВРШИ ПРО-
ДАЖБАТА НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ 

1) Се одредува Сервисот за вршење транспорт-
ни услуги на републичките органи и установи да ја 
изврши продажбата на патничките автомобили 
што ќе преостанат по подмирувањето на потребите 
на државната репрезентација, сервисните установи 
и сервисните организациони единици од патнички 
автомобили што се наоѓаат кај републичките др-
жавни органи, установи, комори стручни здруже-
нија и општествени организации, што добиваат до-
тации од буџетот на НРМ. 

2) Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

ИС бр. 164 
12 јули 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

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

230. 

На основа член 2 и 11 од Основната уредба за 
^становите со) самостојно финансирање („Служ-1 

бен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Извршниот совет 
донесува 

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

ВАЊЕ ЗАВОД ЗА КУЛТУРНО -ПРОСВЕТЕН 
И НАСТАВЕН ФИЛМ 

1. Во точката 2 под V) од Решението за оснива-
ње Завод за културно-просветен и наставен филм 
(„Службен весник на НРМ" бр. 10/56) на крајот се 
додаваат зборовите „како и филмови од посебна 
трајна вредност". 

2. Во точката 2 под е1) од Решението на крајот 
се додаваат зборовите „како и кинематографски 
дела кои имаат општа вредност". . • 

3. Ова Решение влегува во сила од денот на не-
говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

ИС бр. 147 
12 јули 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, 

Трајче Грујоски, с.р. 
Претседател, 

ЈЛупчо Арсов, ср. 
Секретар, 

Трајче Грујосни, с.р. 
Претседател, 

Љупчо Арсов, с.р. 
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231. 
к На основа член 2 и 8 од Законот за изработува-
ње штембили, печати и жигови на територијата на 
Народна Република Македонија и член 12 став 1 
точка 1 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон за основите на општественото и политич-
кото устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, донесувам 

' П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБЛИКОТ, ГОЛЕМИНАТА, НАЗИВОТ 

ОДНОСНО ТЕКСТОТ И НАЧИНОТ НА ИЗРАБО-
ТУВАЊЕТО НА ШТЕМБИЛИ, ПЕЧАТИ 

И ЖИГОВИ 

Член 1 
Обликот, големината, називот односно текстот 

и начинот на изработувањето на штембилите, пе-
чатите и жиговите на државните органи, устано-
вите, организациите и другите правни и физички 
-лица се определува со одредбите на овој Пра-) 
вилник. 

Член 2 
Шгебилите на органите на власта, политичко-

извршните, извршно-управните, управните и пра-
восудните органи, како и на установите и органи-
зациите кои на својот штембил го носат држав-
ниот грб на НРМ (во понатамошниот текст: др-
жавни органи), се од гума и правоагални по облик. 

Големината на штембилот зависи од текстот што 
на него се испишува. 

Над текстот на штембилот во средината е др-
жавниот грб на Народна Република Македонија, 
под кој стои: „Народна Република Македонија'*. 
Под името на Републиката стои називот на др-
жавниот орган кој се служи со штембилот. Под 
називот е местото за бројот и датумот, а под него 
во средината е името на седиштето на државниот 
орган. 

Ако називот има поголем број зборови, поедини 
зборови можат да се скратуваат, со тоа што скра-
тувањето мора да биде такво да е секогаш јасно 
на кој орган се однесува текстот. 

Под називот на државниот орган може да стои 
називот на организационата единица. 

Член 3 
Печатите на државните органи се од гума и по 

облик округли. 
Големината на печатот е 32 односно 37 мм во 

пречник, зависно од текстот што на него се ис-
пишува. 

По исклучок државни?« органи можат да изра-
ботуваат печати во пречник од 24 мм (за објави, 
лични карти, патни исправи и слично) односно во 
пречник од 16 мм (за чекови, признаници и слично). 

Бо печатот во еден, два или повеќе концентрич-
Ш1 кругови се испишува текстот означен во штем-
билот. Државниот грб на Народна Република Ма-
кедонија стои во средината на печатот, околу нега 
е називот „Народна Република Македонија", а на-
зивот на државниот орган е во надворешниот круг. 

Печатите за восок се од месинг со пречник од 32' 
мм. Во средината на овие печати стои државниот 

грб на Народна Република Македонија, а околу 
него е називот „Народна Република Македонија" 
и називот на органот кој може да биде испишан и 
со скратени зборови. 

Член 4 
Сувите жигови на државните органи се од че-

лик со пречник од 30 мм. Текстот во истите се ис-
пишува како и при гумените печати, а во средина« 
та стои државниот грб на Народна Република Ма-
кедонија*. 

Челичните жигови се округли во пречник од 
32 односно 37 мм. Во исклучок можат да се изра-
ботуваат и жигови од 24 односно 16 мм. Во среди-
ната на жигот стои државниот грб на Народна Ре-
публика Македонија, а околу него' се испишува 
називот „Народна Република Македонија" и на-
зивот на државниот орган. 

Член 5 
Републичките државни органи пред да порачаат 

штембили, печати и жигови должни се да бараат 
одобрение за изработувањето на истите од Држав-
ниот секретаријат за внатрешни работи. Одобре-
нието се бара со поднесок кој содржи: назив на др-
жавниот орган кој бара изработување на штемби-
лот, печатот или жигот, образложение на барање-
то, колку броја се порачуваат, како и точниот текст 
кој треба да го содржи печатот, штембилот или 
жигот. 

Останатите државни органи одобрението од 
претходниот став га бараат од територијално над-
лежниот секретаријат за внатрешни работи на на-
родниот одбор на око ли јата. 

Органот за внатрешни работи од претходните 
ставови издава одобрение или со решение го од-
бива барањето. 

Член 6 
Одредбите на член 2, 3, 4 и 5 на овој Правил-

ник сходно ќе се применуваат и на печатите, штем-
билите и жиговите на установите и организациите 
кои го носат државниот грб на ФНРЈ, а седиште-
то и дејноста што ја вршат им е на територијата на 
Народна Република Македонија, со тоа што наме-
сто грбот и називот на НРМ на нив стои грбот и 
називот на ФНРЈ. 

Член 7 
Општествените и стопанските организации нив-

ните здруженија, како и другите празни и физич-
ки лица сами го одредуваат обликот и големината 
на своите печати, штембили и жигови и истите ги 
изработуваат без одобрение од органот за внатреш-
ни работи. 

Од називот на печатот, штембилот или жигот 
на овие организации и лица треба јасно да се види 
нивната дејност односно занимање. 

Член 8 
Стопанските организации и нивните здруже«-, 

нија како и другите правни и физички Ј.ица кои 
на своите штембили, печати или жигови сакаат да 
ја наведат својата дејност или занимање, со порач-
ката се должни да приложат и потврда за реги-
страцијата односно одобрението за вршење на деј-
носта или занимањето. 
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Општествените организации кога своите штем-
били, печати и жигови не ги порачуваат преку 
своето повисоко раководство, со порачката треба да 
приложат и потврда од која ќе се види дека е одо-
брена работата на таа организација. 

Член 9 
Кога се порачуваат нови печати, штембили или 

жигови заради замена на старите кои се дотрај а-
ни, -постапката е иста како и при порачувањето на 
нови. 

Старите печати, штембили и жигови на држав-
ните органи како и тие од член 6 на овој Правил-
ник веднаш по добивањето на новите, порачителот 
е должен да ги достави до* надлежниот орган за 
внатрешни работи. 

Член 10 
Ако текстот на штембилот печатот или жигот, 

покрај македонскиот текст се пишува и на друг 
јазик, текстот на македонски јазик се испишува 
од левата страна. 

Член Ис-
печати, штембили и жигови мо.-ке да израбо-

тува само овластен печаторезец. 
Овластувањето за изработка на штембили, пе-

чати или жигови го издава Државниот секретари-
јат за внатрешни работи. Со поднесокот со кој се 
бара овластувањето се приложува и дозвола за 
обавување на печаторезачка дејност. 

Овластувањето за изработка на штембили, пе-
чати или жигови печаторезецот е должен да го др-
жи на видно место во својата работилница. 

Член 12 
Изработените штембили, печати или жигови, 

печаторезецот е должен да ги предаде на порачи-
телот веднаш по изработувањето. 

Матриците од изработените штембили, печати 
и жигови, печаторезецот е должен веднаш но упо-
требата да ги уништи. 

Член 33 
• Овластениот печаторезец води книга на израбо-

тените печати, штембили и жигови во која се вне-
суваат .следните податоци: реден број, назив од-
носно име на порачителот и неговото седиште, број, 
на даденото одобрение, што се порачува 'штембил, 
печат или жиг), колку броја, кога е примена порач-
ката (број и дата), дата кога е извршено испорачу-
вањето на порачителот и стисок од штембилот, пе-
чатот или жигот. 

Покрај книгата за изработените штембили, пе-
чати и жигови, печаторезецот е должен да води 
евиденција на порачките (писмото со описот на по-
рачката, цртежите, потврдите и друго). 

Член 14 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Мак <1кјг", кога престанува да важи 
Правилникот за обликот и големината на штемби-
лите, печатите и жиговите и називот на нив, за 
сите органи на државната управа и на правосу-
дието на Народна Република Македонија, за сите 
јавни установи, друштвени организации, државни, 

кооперативни и приватни претпријатија и приват-
ни лица („Службен весник на НРМ" бр. 10/47). 

Број 10528/1 
23 јули 1958 година 

Скопје 

Го заменува Државниот секретар 
за, I внатрешни работи 
Државен потсекретар, 

Боро Чаушев, с.р. 

232. 

На основа чл. 21 став 2 од Законот за основање 
Виша стопанска школа* во Скопје („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 20/58 год.), Советот за просвета 
на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ НА КОНКУРСОТ И ЗА ПРИЕМ-
НИОТ ИСПИТ ЗА ПРИЕМ НА СЛУШАТЕЛИ ВО 
ВИШАТА СТОПАНСКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ ЗА 

УЧЕБНАТА 1958/59 ГОДИНА 

Член 1 
За учебната 1958/59 година приемот на слуша-

телите во Вишата стопанска школа во Скопје 
(„во натамошниот текст: Школа) ќе се врши по 
одредбите на овој Правилник. • 

Член 2 
Приемот во Школата се врши врз основа на 

конкурс и приемен испит. 

Член 3 
Конкурсот за прием на слушатели во Школата 

го распишува Советот на Школата и го објавува 
најмалку на два месеца пред почетокот на> учебната 
година. < 

Со конкурсот се определува бројот на слуша-
телите што ќе бидат примени. 

Со конкурсот може да се одреди бројот на ли-
цата од точка 1 на член 10 од Законот за основање 
Виша стопанска школа во Скопје кои ќе се при-̂  
маат во Школата, ако на тие работни места провеле 
најмалку пет години. 

Член 4 
При изборот на кандидатите што учествувале 

на конкурсот и што поеднакво ги исполнуваат оп-
штите услови за прием во Школата првенство 
имаат кандидатите од точка 1 на член 10 од Зако-
нот кои имаат подолг работен стаж на тие работни 
места, подобра работна оценка во службата и по-
висока школска претспрема. 

Член 5 
За учество на конкурсот кандидатите поднесу-

ваат пријава со потребни докази дека ги исполну-
ваат пропишаните услови за прием во Школата и 
својата биографија. 

Член 6 
Конкурсот го спроведува Конкурсната комисија 

што ја именува Советот на Школата од редот на 
членовите на Советот на Школата и наставничкиот 
совет. 
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Член 7 
По истекот на рокот за поднесување пријави 

за учество на конкурсот, Конкурсната комисија ги 
разгледува пријавите на кандидатите утврдува кои 
од пријавените кандидати ги исполнуваат општите 
услови за прием во Школата и ги повикува такви-
те кандидати на приемен испит. 

Со поканата . за .приемниот испит Конкурсната! 
комисија им доставува програма за полагањето на 
испитот. 

Член 8 
Приемниот испит се полага во Школата во вре-

мето што ќе го определи Конкурсната комисија, 

Член 9 
Приемниот испит се полага по предметите: по-

литичка економија со економика на ФНРЈ (усно) 
и општа математика (писмено и усно). 

Програмата и начинот на полагањето на при-
емниот испит ги определува наставничкиот совет на 
Школата. 

Член 10 
Приемниот испит се полага пред испитна коми-

сија која ја именува наставничкиот совет на Шко-
лата. 

Член И 
Успехот на приемниот испит се оценува по, 

прописите што важат за оценување на успехот на 
студентите од вишите школи. 

Член 12 
Конкурсната комисија, на основа успехот што 

го покажал кандидатот на приемниот испит и ос-
танатите критериуми предвидени со чл. 4 од овој 
Правилник, донесува решение за изборот на слу-
шателите на Школата. 

По свршетокот на работата на конкурсната ко-
мисија резултатите од конкурсот се објавуваат и 
на учесниците на конкурсот им се доставува извод 
од решението на Конкурсната комисија. 

Член 13 
Лице што учествувало на конкурсот или чиј 

правен интерес е повреден може против решението 
на Конкурсната комисија во рок од три дена да 
изјави приговор ако смета дека конкурсот не е спро 
веден според пропишаната постапка или ако из-
браното лице не ги исполнува условите пропишани 
со Законот односно ако е избрано лице што не 
учествувало на конкурсот. 

Приговорот се поднесува до Советот на Шко-
лата!. 

Член 14 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

неговото донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Бр. 04—2353 
16 јуни 1958 година 

Скопје 

Претседател 
| на Советот за просвета на НРМ, 

Пенко Здравевски, е. р. 

233. 

На основа член 92 став 3 од Законот за шумите 
(„Службен весник на НРМ" бр. 11/57), Секретари-
јатот за шумарство на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТАТА НА ТЕРЕНСКИТЕ 

ЕДИНИЦИ НА ШУМСКИТЕ СТОПАНСТВА 

Член I • 
Основањето и работата на теренските единици 

на шумските стопанства ќе се врши спрема одред-
бите на овој Правилник. 

Член 2 
Во смисла на одредбите од овој Правилник, те-

ренските единици се извршни теренски единици на 
шумските стопанства. 

Член 3 
Во зависност од површината и големината на 

шумата и шумското земјиште, теренските и другите 
услови, шумското стопанство може да основа: ре-
вирни шумски стопанства, секции за пошумување, 
погони за експлоатација на шумски производи, по-
гони за градење на шумски патишта, згради и дру-
ги објекти, трушници, расадници, како и други 
специјализирани единици. 

Теренските единици се основаат со правилата 
на шумското стопанство. 

Член 4 
Односот помеѓу шумското стопанство и негови-

те теренски единици се уредува со правилата на" 
стопанството. 

Член 5 
Ревирното шумско стопанство ги врши следните 

работи: 
1. врши мелиорација и одгледување на шуми-

те, санитарни сечи, чистење и проредување; , 
2. се грижи за правилно извршување на сечата 

во шума; 
3. издава дозволи за сеча и наплатува шумска 

такса на сите шумски производи, како и пашарина 
за пасење во шуми; 

4. врши нумерисана на посечените стебла; 
5. врши предавање и примање на сечиштата 

што се издадени на користење на други корисници; 
6. издава контролни белешки за извезување на 

дрвото и другите шумски производи; 
7. ја контролира сечата и извозот на продаде-

ните шумски производи како и паша во шуми и 
пасишта. 

8. изведува работи за одржување на шумските 
патишта, згради и градежни работи во стопан-
ството; 

9. собира семе, производи фиданки, пошумува 
голини и шумски земјишта; 

ДО. соработува со Заводот за уредување на шу-
мите на НРМ и Шумарскиот институт во работите 
на инвентаризацијата и процената на шумите, 

11. уредно води евиденција на издадените шум-
ски "дозволи. ' ~~ ~ 
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Член 6 
Со ревирното шумско стопанство раководи ра-

ководител кој е назначен од управниот одбор на 
шумското стопанство. 

Раководителот на ревирното шумско стопан-
ство е непосредно одговорен на директорот на шум-
ското стопанство. 

Член 7 
Шумското стопанство може да со овласти ревир-

ниот раководител да може да прима, преместува 
и отпушта работници на својот ревир. 

Член 8 
Ревирното шумско стопанство е поделено на од-

реден број шумско чуварски реони. 
Шумарско чуварските реони ги одредува шум-

ското стопанство. 
Големината и бројот на шумско чуварските рео-

ни зависи од шумовитоста, конфигурацијата на те-
ренот, големината на ревирното шумско стопан-
ство и интензивноста на искористувањето на шу-
мата. 

Шумарско чуварекиот реон не може да биде по-
голем од 2.000 хектари. 

Член 9 
Секој чуварски реон е поверен на чувања на 

чувар на шумата. 
Член 10 

Секцијата за пошумување е непосредна изврш-
на теренска единица на шумското стопанство, која 
на основа одобрената инвестициона програма за 
пошумување ги врши следните работи: 

1. врши пошумување на го липите; 
2. со пошумување ги пополнува постојните 

шумски култури; 
3. спроведува мерки за одгледувања на постој-

ните шумски култури; 
4. подигнува шумски расадници за производство 

на фиданки за пошумување. 

Член 11 
Со севди јата за пошумување раководи раково-

дител на. секцијата кој го назначува управниот1 

одбор на шумското стопанство. 
Раководителот на сенци јата за пошумување е 

непосредно одговорен на директорот на шумското 
стопанство за извршување на поставените задачи. 

Член 12 
Шумското стопанство може да го овласти рако-

водителот на секцијата за пошумување да може да 
прима, распоредува и отпушта работници кои ра-
ботат во секцијата за пошумување. 

Член 13 
Погонот за експлоатација на шумските произ-

води е непосредна) извршна теренска единица на 
шумското стопанство1, која на основа одобрените 
дрвосечни предлози за сеча ги врши следните 
работи: 

1. врши сеча на обележените стебла за сеча; 
2. врши кастрење, кроење и преработка на раз-

ни сортимент на пресечените стебла; 
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3. врши дотур и извоз на изработените шумски 
производи до главниот склад или извозниот пат; 

4. врши продажба на производите; и 
5. врши смоларење на борови стебла; 

Член 14 
За извршување на работите од претходниот член 

погонот за експлоатација обезбедува квалифику-
вана работна рака, простории за сместување на 
работниците, опрема, алат и др. инвентар потре-
бен за извршување работите во експлоатацијата1 

Член 15 
Со погонот за експлоатација раководи раково-

дител на погонот, кој го назначува управниот од-
бор на шумското стопанство. 

Раководителот на погонот за експлоатација на 
шумски производи е непосредно. одговорен на ди-
ректорот на шумското стопанство за извршување 
на поставените задачи. 

Член 16 
Шумското стопанство може да го овласти рако-

водителот на поенот за експлоатација да може да 
прима, распоредува и отпушта работници во по-
гонот. 

Член 17 
Шумските стопанства можат да основаат и дру-

ги единици кои работат аналогно на одредбите на 
овој Правилник. 

Член 18 
Овој Правилник влегува во сила од денот на 

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

Бр. 05—343/1 
19 март 1958 година 

Скопје 
Секретар 

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