
Бр. 32 Скопје, среда 12 ноември 1947 година год. т 

а в ѕ 

брз основа на чл. 94 од Законот за државни 
1ге сл^(книаи во врска со Решението на Пр^зк 
диуцот ца На^р^ното4 собрание на НРМ бр. 705 од 
10 септември .1946 година, за аналогно применув-
але на -државните службеници на Наредна Репу-
блика Македонија, прописите за сојузните држава 

ни службеници содржани во Законот! за древни-
те службеници, и врз основа ^а чл. 15 од Основ-
и ц а уредба за економско-комарци а л наѓа струка 
донесена од Владата на ФНРЈ, - Владата на На-
родна Република Македонија по предлог од Ми-
нистерот на трговијата и слаб дуење и од Претсе-
дателот на Републиканската планска комисија ја 
дбнесуе следната: 

У р е д б а " 
за ехбномско-хоме̂ циЈапиата струка 

I. Појдам на струката поедини гранки од стопанството; проунуе^е иг ре-
шавање прашања на економиката 

2. Звања 
Член 2 

,,Звањата и основните работи кои што, ги в̂р-
шат службени-ците на Народна Република Маке-
донија во звањата на економско-комерцијалната 
струка се: 

Член Г 

\ , Во /екоромс^комерци јалната струка спаѓаат 
Сите звања кои што ги обваќаат овие работи: ор-
ганизација и вршењечцшмет со добра и услуги и 
опит, организација ш стопанско го работење на 

9 'бр. ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА С1КЧУЕЊК 
НА ЗВАЊЕТО 

в, Продавав 

^ Помлад стопанска помошник 

А Стрмите 

4 в и ч 

Вршење едноставни продавачка работи^ 

Вршење рабати на продавач на стока ме 
рач и бројач на терет, издавач на стока 
издавање на патни бил.ети; вршење тргов 
ски работи во помали продаваниве; 
вршење работи на портир во помали хо-
теди; вршење работи на касиер во пром 

давници^ 

Вршење работи на магационер, издавач 
ш стока. а материца; вршење посложени 
вабавуачки работи, работи на стручен 
продавач, во , поголеми заведенија и на 
посложени рабо,ти аранжер на изложи 
портир во поголеми хотели, вршење ра^ 
боти на контрола кај Издавањето на пат. 
ши билети во саобраодј (на тролејбус^ 
аутобуса и трамваи); превземање транев 
порта 
Вршење работи на стопански помошник 
ва еди што се бара специално познавање 
вл стока а нејзината употреба; работа 
На сиециалност за набавуачка одредеа 
вид стока во поедини браниш; организи-
рање специалаи продавачите, работи не 
стручен аранжер 

Самостојно вршење ка сите работа од 
стопанско^оословната техника, водење 
евка грција за движење на цб1тте, орга-
Позирање а водење надзор над стопан^ 
(кате работа 'од делокругот на помала 
организациони единица! раководење со 

претпријатија, -

А) Најмалку 4 класа основно школо( 

тревна пракса во стопанството и положеа 
Стручен испит; 
б) најмалку 4 класа на основно школо, 
завршен к у р с ѕ а п о м л а д стопански оо^ 
мошник 

Потребна пракса за успех во работеше 
ао звањето помлад стопански помошник. 

Потр.ебна пракса и успех во работење во 
веењето стеванови помошник и докажана 
способност во набавуван и продавање 
од одредена саециалност г 

а) Завртено пониско трговско школо ала 
па ,мето рамно школо и положби стр учеа 
испит; 

' О) хтрпм ,курс за стопанска фаботоводи 
т ^ ^ 
в) претходна пракса во звањето па сто 
власти ̂ ^^иијк а -лолож̂ и стручен' не, 

, лет 41 1ЊМТ9 на ^папска ̂ аботов(и 
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р бр. МАЊА (ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТРУЕЊЕ 
' ^ НА ЗВАЊЕТО 

Вршење пониски комерциални работи ѕ о 
јбмроите на стопанските претпријатие и ус 
ранови п слично, како што се поедноста-
вам и помошни работи па Калкулант, 
Цактурист, манипулација ликвидирање по 
Јиди сметки^ вршење работи на помошен 
Јмбавуач^ работи на ускладиштуење, врт 

пониски стопанско-комерциални раж 

ед делокругот па помали организам 
единици 

Вршеше комерциални работи во претпри-
јатијата и стопанството, како што се по 
1 Ш 1 М работи па калкулант, работи на 
Млгручеи̂  кореслодент, диспонент, набаву-

организирале и водете стопанско.к? 
Видоовалии работи од делокругот на во 

организациони единици 

Организирање и раководење со иомерш^ 
работи 90 дедоски бргашѕвацноиа 

џ) Завршено пониско трговско школо или 
пониско средно школо со комерцналеШ 
Нуре и положен испит; 

ф) претходна пракса и покажан успех во. 
работење во звањето на стопански а т о т 
иии завршен нуре и положев стручен иет 

жиг аа звањето помлад комерциалист 

а) Завршена трговска академија или пшт 

Ное друго слично или рамно школо а аси 
Ножен испит за звањето комерциалист 
б ) претходна пракса и покажан успех во 
работењето во звањето на помлад комерш 

реалист аавршеи курс и положен испие 
Џл звањето комерциалист, или 
^ претходна пракса и покажан успех ви 
работењето во звањето стопански работи 
водител, завршен курс и положен испие 
Ѕб звањето комерциалист 

а) Завршено екопомеко-комерциално виев 
Но односно економски факултет и полов 

Хен стручен испит за звањето виши кот 
Мерциалист 
ШУ претходна пракса и успех во работеа 
Не во звањето комерциалист и покажана 
Способност за вршење работи на звањето 
анти момерциаилст 

Сара б о д е ао организацијата на стопан^ 
аиото работење, на решавање економски 
Вро4аемн во пониски оргаиизациови едиж 

ШАИ и претпријатија 

Вроучуење решавање економски прашаш 

1ВО на поедини гранки на стопанството; 
организирање поедини претпријатија ван 
атланско работење в 

работи на организирање н раководење 
На големи претпријатија, заедница на 
Претпријатија, или поголеми стопански ор 
Ганиза дин; проучуеље в решавање еков 

ромски прашања во поголем размер^ 

Решавање на посложени проблеми на еко 
Помината; организирање одредена стопан^ 
Иса гранка 

Студиско проучувале и практично реша^ 
Вање најсложени проблеми на економика-
та п организирање економско^комерш^ 
алката служба од највисок обем 

Завршен економски или правен факултет 
ров економ-ко^комерциално високо пко-
9М в положен стручен испит ѕа звањето 
Помлад економист 

Претходна пракса и успех во работењето 
Но звањето помлад економист и покажана 
^посебност за вршење работи на звањета 
економист 

Претходна пракса и покажан успех во 
работење во звањето економист, или през 
водна пракса и покажан успех во рабо^ 
тење во звањето виши комерциалист^ 

Потребна пракса во звањето виши еконо 
цвет и покажана способност во практич-
ното организирање на стопанските гран-
ки или во научните работи^ 

Потребна пракса во звањето економско-но! 
мерциален советник и сестрано познавање 
ва одредена стопанска гранка докажано 
со успеси во практичното организирање! 
ва стопанството и во н а у - г е работења' 
од економсмко-комерциалната област. 

Член 3 
Министерот на трговијата ц снабдуењето на 

НРМ и Претседателот на Републиканската планска 
Комисија во согласив со Претседателот на Влада-
на на НРМ ќе донесат напатствие во кое што по-
јИлнску ќе се одредат работите за поедини звања 
Цд членот 2 на оваа Уредба. 

Член 4 
Назначуењето односно унапредувањето на 

Службениците во звањата Од член 2 на оваа Уред-
ба се врши спрема стварната способност на служ-
беникот за вршење работи од одредено звање, 

Школска спрема, курсеви и г пити од членот 

2 (трета колона) на оваа Уредба, со која што се 
стечуе потребна стручна спрема не се сметаат ка-
ко услов за стечуење одредено звање, ами само 
како критериум за стручната способност на слу-
жбеникот. Но, ако службеникот и без предвидена 
школска спрема односно курс и 'испит се покаже 
да е стручно спреман да ги врши работите од од-
редено звање, може да се назначи на тоа звање. 

На службениците, кои што заради недостаток 
на школски квалификации немаат достатачно ус-
лови за натамошно напредуење во струката, ста-
решината односно органот надлежен За назначува 
ње може да им одреди срок во кој што се должни 
да ги положат предвидените стручни испити, 
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Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија на Владата, Гене-
ралниот секретар на Владата како и дру-
гите старешини односно органи надлежни за наз-
нзчуење должни се да се; погрижат сите службе-
ници'преку курсеви и стружни испити да стекнат 
п л е в н а спрема предвидена за одредени звања. 
Тче исто така ќе се грижат, ,да се остварат сите 
глч-чеЗли услови како службениците би добиле 
погребна стручна школска спрема за унапредуе-
ње во повисоко звање. 

Во таа цел Министерот на трговијата и снаб-
дуење на НРМ и Претседателот на Републикан-
с к а планска комисија ќе донесат во срок од 6 
ме,т- .̂и од денот на влегувањето во сила на овца 
Уредба во согласност со Претседателот на Влада-
та на НРМ правилник во кој што ќ е се предвидат 
поблиски одредби за стручниот испит, како и за ор-
гани.зацијаЈа, планот и траењето на курсевите 
г^оебнч за ггечуење стручна спрема. Во тој пра-
вд.а-.-,лч може да се постави ќако ус јон за сгечуе-
н,е одредено звање стручната и школската спрема 
наведена во членот 2 (трегд кол ша) од, оваа Уре-
дба. 

Со правилникот од претходниот став ќе се 
пропишат истовремено и одредби за преј дуење 10 
на службениците од други' струки во окон-јм"чо-
комерцијалната струка. 

Член 5 
Звањето економско-комерциачен советник и 

виши економско-комерциален советник можат да 
го добијат службеници кои што имаат факултет-
ска иди на неа рамна висока аголно! спрема, 

Исклучително, службениците со звањето ви-
ши е уј-лст кои што ја немаат с а м а т а од пре-
тходниот ѓ.-тав но се истакнуат со своето високо 
научно и стручно знзње, можат да се назначат во 

о ек помеко ^омердиалсн цветниќ и виши 
еос.ггЈ^счѕз-когјеи-цпллпн решение од 
надлежниот член на Владата, претседател на ко-
митет односно комисија на Владата доколку е над-
лежна за назначуење, Генералниот секретар на 
Владата и од органот на народниот одбор на-
длежен за кгзначуењс, по предходна оценка на 
стручна комисија, а во согласност со Претседате-
лот на Владата. 

Плен 6 
Во поедини гранки на државната управа за 

чиите работи постои одделна екеномоо-'комерци-
ална гранка на службениците од скономско-комер^ 
циалната струка специализирани за одредена еко-
номско-комерциална транка можат да им се дода 
наат ознаки кои што упагуат на очна специалност 
(на пр. економист на надворешна трговија). Ре-
дење загова донесле п - челата односно орга-
нот надлежен за назначување. Спмшалносла на 
'службеникот се утврдуе со нарочна пракса или од-
делен испит. 

Член 7 
Ако се покаже службеник неспособен за вр-

шеше работи од звањето во кое што се наоѓа, мо-
јсие да биде вратен во звање кое што одговара на 
петта?% стручна способност, 

'Обџазлр^џјо решеше за тоа донесуе старе-
шината односно органот надлежен за назначуење. 
Против ова решеше службеникот има право на 

жалба во смисла на чл. 18 од Законот за државни-
те службеници. 

3. Приправничка службо 
. , ' , , Член Ѕ 

'Лица кои-што прв пат влегуат во држа^кд 
служба и год-во ек ним: , )-ко;и-;шпалнага стру-
ка, а и с т а т јгрупна пракса за вршење работа н? 
одредено ^вдње во овтл с р у т , се примаат во 
струката како приправници. 

Исклучително, лицата кои што прв пат вле-
гуат во државната служба и тоа во економии ко-
мерциалната струка, а имаат потребна спрема и 
стручна пракса за вршење работи на ^вањаса од 
економско-комерциална га струка, можат одма да 
се назначат на одредено звање, со г)а да го по,ло-
жат пропишаниот стручен испаг за тоа звање, од-

носно стручниот испит на соодветното почетно 
звање во срок КОЈ ШТО ќе го одреди старешината 
о апсено О1)гинот надлежен за назначуење Докол-
ку е таков испит предвиден. ( Ј т ј срок не може 
да биде подолг од година дена 

Старешината односно органот надлежен за 
назначуење мол^е лицата од претходниот с.тав и 
да ги ослободи од полагањето на стручниот ис-
пит, ако е ччвњиа стручна спрема докажана и му 
одговара па звање!о во кое што се назнпчуат. 

Член 9 
Во економско-комерцналната струка, при-

правничката служба постои за звањето помлад 
комерци ал пет, комерц л ал пет, виши комерциалпст 
и помлад економист, кога овие звања се стекнуат 
врз основа на школска спрема и трае две години, 

Приправничката с.лужба не постои за звање-
то продавач, помлад стопански помошник, стопан-
ски помошник и постар стоти:ки помошник. 

Поблиски одредби за. приправничката служба 
ќе се пропишат со прави,лникот од членот 14 на 
оваа Уредба. 

Член 10 
Министерот на трговијата и снабдуењето на 

НРМ и Претседателот на Републиканската план-
ска комисија можат во согласност со Прелеела 1е-
лот на Владата на НРМ да утановуат приправнич-
ка служба и за други'звања од ова струка, или да 
ја укинуат веќе установената приправничка 
служба. 

4. Отказни срокови 

Член 11 
Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Зако-

нот за државните службеници за службениците 
од економско-комерциалната струка изнесуе: 

до-10 го липи служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба —1 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците ушите зва-ѕ 

шв се расп.оредени во трета и четврта врста, ако' 
имаат помалу од пет години служба, може да из-
неле еден месец. 

1 Во исклучителни случаи старешината однр-, 
сно органот надлежен за назначуење може со 
службеникот да договори и подолг срок од сро-
ковите предвидени во претходните ставови, но 
најдолго до шест месеци 
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" Во години на службата за отказниот срок се 
цаѓметуе само времето кое што се признава как) 
време проведено во непрекидната државна 
јслужба. 

Нлен 12 . 
'Службениците кои што се обврзале да провеа 

(јаи договорено време во државна служба врз ос-
јрбова на школуење за државен трошок, стипендии 
' I слично, не можат за1 тоа време да ја откажуат: 
Службата. 

б. Хонорарна службеници 

,Член 13 
Во исклучителни случаи, кога потреба на 

'службата бара, во еконсмско-комерциалната стру-: 
ка можат да се примат на работа стручњаци како 
хоноргрни службеници под услови и во граници-
те на членот 16 од Законот за државните службен 

, пиди. 
Хонорарите службеници можат да бидат пла-

тенк во месечен износ или паушално. 
Хонорарна1^ служба престануе по извршена-

та работа. Ако извршувавте на одредени работи 
не може унапред да се предвиди во траење, служ-
бата може да престане врз основа на обостран от-
каз во срок од 14 дена, доколку со договор не К 
инаку одредено. ^ 

Плен 14 
Ако за хонорарни службеници се земат туѓи 

државјани, мора со нив претходно да се склучи 
договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, от-
казниот" срок за хонорарите службсоици туѓи 
државјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 15 
Преведуеаео на службениците во звањата од 

членот 2 на овааа Уредба к'е г оизврши надлеж^ 
ниот чле нна Владата, претседател на комитет од-
носно комисија на Владата до. колку е надлежен за 
назначуење, Генералниот секретар на Владата 
како и органот на народниот одбор надлежен 
за назначуеае, — сите во согласност со Претсе-
дателот на Владата. 

Во исклучителни и нарочни" случаи стареши-
ната односно органот надлежен за назначува^ 
може да назначи на одредени положаи службени-
ци, не -одредуван им звања од оваа Уредба. 

Член 16 
Министерот на трговијата и снаодуењсш на 

НРМ и Претседателот на Републиканската план 
гска комисија во согласност со ГТретедателот на 
Владата на НРМ можат да укинуат и менуваат 
веќе установени звања или да уведуат нови зва-
ња во економско-комерциалната струка. 

Член 17 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го из-

врши распоредот на звањата од членот 2 на оваа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Зако-
нот за државите службеници. 

Нлен 18 
Се овластуат Министерот на трговијата И 

снабдував го и а НРМ и Претседателот на Репуб-
ликанската планска комисија да во согласност со 
Претседателот на Владата на! НРМ издаваат по" 
треби и напатствија за спроведуење на оваа 
средба. 

Член 39 
'Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј" 

ѕиното објавуење во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", 

Бр. 9508 Претседател 
24-1Х-1947 год. на Владата на НРМ 

Скопје % Л, Колишевски, с , 
Министер 

на Трговијата и снабдуењето, 
Д. Бојановски, с. р. 

Претседател 
На Републиканската планска комисија, 

К. Милевски, с, р. 

269 
Врз основа на чл, 94 од Законот за држава, 

вите службеници во врска со Решението на Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ бр. 703 
ед 10 септември 1946 година, за аналогно приме-
нував на државните службеници на Народна Ре-
публика Македонија прописите за сојузните др-
жавни службеници, содржани во Законот за дрг 
жавните службеници и врз основа на чл. 14 од 
'Основната уредба за струката контрола на марта 
и драгоцени метали донесена од Владата на ФНРЈ 

Владата на Народна Република Македонија па 
предлог од Претседателот на Републиканската 
планска комисија ја донесуе следната 

У р е д б а 
за струката контрола на мерки и 

драгоцени меѓади 

Т. Појам на струката 

,Член 1 
Струката контрола на мерките и драгоцени^' 

метали ја сочинуат сите звања кои што ги обва^ 
к'аат работите на осигуруењето еднообразноста, 
точноста и правилната примена на мерките и 
справите за мерење во сите гранки на народното 
стопанство, како и работите на осигурував чи-
стотијата на драгоцените метали и нивниге' изГ. 
работки. 

2. Звања 

Член 2 

Звањата и основните работи кои што ги вр^, 
шат службениците на Народна Република Маке-
донија во звањата од струката контрола на мер, 
ките и драгоцените метали се: 
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ЗВАЊА. ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТКЧУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

9 Мет^алошкц советник 

Преглед, испитуењв и пломбирање изра„ 
ботка к сите, работи во врска со ова^ 

Подготвував И врзуењб струјомери зара-
ди испитуење и сите технички работи од 
Груба природа. 

Б. 
Вршење технички работи, испитуење ма 
Мерки, мерила и справи за мерење или 
Испитуење чистотијата на изработките од 
драгоцени метали^ћли испитуење струјо 
дери 
Организација на техничките работи ве 
Контролата на мерките и драгоц,еките ме 
гали и контролата на струјомерите, до^ 
колку тие работи не спаѓаат во звањето 
инжињер; вршење работи кои што по при 
рода не би можеле да им се попарат не 
контролорите на мерките 

В. 
Вршење технички работи и испитуење во 
праксата; стручно раководење во контри 
лнте на мерки и контролите на струјоме 
ри; осигурував чистотијата на драгоје,, 
ките метали и нивните изработки. 

Техничко ц административни-течиичко ор 
ганизирање на службата во сите гранки 
на струката; испитуење системот на ме^ 
рилата и справите за мерење и испиту е,, 
ње техничката опрема 

Решавање посложени проблеми на арта 
низација и дејноста на службата на кои 
трола на мерките и драгоцените метали, 
организирање одредена гранка на оваа 
служба 

Основно школо, курс н положен стручен 
испит за пломбер. 

Непотполно средно, средно школо кура 
за пломбер на струјомери и положен отру; 
чек испит. 

а) Завршено средно.техничко школо Е 
положен стручен испит за звањето кои^ 
тролор на мерките; 
б) завршено потполно средно школо, еле 
циален курс и положен стручен испит за 
звањето контролор на мерките 

Потребна пракса во звањето контролор, 
на мерките и покажан успгк во работо^ 
њето 

Завршен технички факултет (отсек ќашив 
ски електротехнички, технолошки или геа 
детски) и положен стручен испит за зла 
њето инжињер иле фа,р.1Г. 

Погребна пракса во звањето инжнњср ма 
теолог и покажана повисока спрема за 
технички организаторски и теоретски рж 
боти. 

Пофебна пракса но шање!о виши ниже 
њер метролог и покажана способност во 
практичното организирање на службата 
за контрола на мерките и драгоценин 
метали" или во научни работи 

Член 3 

Претседателот на Републиканск,.-а планска 
Комисија во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ ќе донесе напатствие во кое што 
поблиску ќе се одредат работите за поедини зва-
ња од членот 2 на оваа Уредба. 

Плен 4 
Назначуењето односно унапредуењето на 

Службениците во звањата од членот 2 од оваа 
(Уредба се врши спрема стварната способност на 
службеникот за вршење работи од одредено 
звање. 

Школска спрема, курсеви и испити од чле-
нот 2 (трета колона) на оваа Уредба со која што 
,се стекнуе потребна стручна спрема, не се сметаат 
како услов за стекнуење одреденото звање, но са-
мо како критериум за стручната способност на 
Службеникот? Но, ако службеникот и без пред-
видена школска спрема односно курс и испи" се 
покаже да е стручно спреман да ги врши раба" 
!тите од одреденото звање, може да се назначи на 
ѕгоа звање. 

На службениците, кои што заради недостаток 
на школски квалификации немаат достатачно у^ 
Слови за натамошно напредуење во струката, ста-
решината односно органот надлежен за назначуг 
ење може да им одреди срок во кој што се должни 
Ш ги положат предвидените стручни испити. 

Надлежниот член на Владата, претседател 
на комитет односно комисија на Владата, Ге-
нералниот секретар на Владата к а к о и 
другите старешини односно органи надлежни за 
назначуење должни се да се погрижат сите слуттс. 
беници преку курсеви и стручни испити да стек-
нат потребна спрема предвидена за одредени зва-

ња. Тие исто така ќе се грижат да се остварат 
сите потребни услови како службениците би до-
биле ^потребна стручна и школска спрема за уна-
предување во повисоко звање. 

Во таа цел Претседателот на Републиканска" 
та планска комисија ќе донесе во срок од шест 
месеци од денот на влечењето во сила на оваа 
Уредба во согласност со Претседателот на Влада-
та на НРМ правилник во кој шо ќе се предвидат 
поблиски одредби ма стручниот испит, како и за 
организација ,планот и траењето на курсевите 
потребни за стекнуење стручна спрема. Во тој 
правилник може да се постави како услов за сте-
кнуење одредено звање стручната и школската 
спрема наведена во членот 2 (трета колона) од 
оваа Уредба. 

Со правилникот од претходниот став ќе се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од други струки во струката 
за контрола на мерките и драгоцеките метали. 

Член 5 
За звањето инжињер метролог и повисоки од 

него потребна е факултетска спрема, ; 
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Исклучително ,службениците со звањето в и' 
шг контролор на мерки кои што се иста^муат со 
своето високо научно и ,отру чир ,зншци, Да 
се назначат во звањето метролошки советник со 
решение од надлежниот чл^н ,на Влад,и а, претсе-
дател н-ц комитетот односно, комисија -л Владата 
дколку е надлежен за назнач\ење, Генералниот 
секретар на Владата1 и одлбрпг!1ог: на народниот 
одбор надлежен за нлз!к:ч\ење по претход-
на оценка на стручна комисија, а во согласност со 
Претседателот на Владата. 

Член 6 
Ако се покаже службеникот неспособен за 

вршење работите од звањето во кое што се на' 
аог'а, може да биде вратен во звање кое што од-
говара на неговата стручна способност: 

Образложено решење за тоа донесуе старе-
шината односно органот надлежен за назначуе-
ње. Против ова решеше службеникот има право 
на жалба во смисла на чл. 18 од Законот за др-
жавните службеници, 

3. Приправничка служба 

Член 7 
Лица кои што прв пат влегуат во државна 

служба и тоа во струката за контрола на мер-
ките и драгоцените метали, а немаат стручна прак 
са за вршење работи на одреденото звање во оваа 
струка, се примаат во струката како приправ-
ници. 

Исклучително, лицата кои што прв пат вле-
гуат во државна служба и тоа во - струката кон 
трола на мерките и драгоцените метали, а имаат 
потребна спрема и стручна пракса за вршење ра-
боти на звања од струката контрола на мерките 
и драгоцените метали, можат одма да се назначат 
на одредено звање, со тоа да го положат пропи" 
итниот стручен испит за тоа звање, односно стру-
чниот испит на соответното почетно звање докол-
ку е таков испит предвиден во срок кој што ќе го 
одреди старешината односно органот надлежен, за 

назначуење во решењето за назначуење. Овој срок 
не може да биде подолг од година дена 

Старешината оносно органот надлежен за на" 
значуење може лицата од претходниот став и да 
ги ослободи од полагањето на стручниот испит, 
ако е нивната стручна спрема докажана и му од-
говара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 8 
Во струката контрола на мерките и драгоце-

ните метали приправничката служба постои за 
звањето контролор на мерките и инжињер метро-

Приправничката служба за звањата од прет-
ходниот став трае две години. 

Поблиски одредби за приправничката служ-. 
ба ќе се пропишат со правилникот од членот 4 на 
оваа Уредба. 

Нлен 9 
Претседателот на Републиканската планска 

комисија може во согласност со Претседателот на 
Владата на НРМ да установуе приправничка 
служба и за други звања од оваа струка, или да 
ја укинуе веќе установената приправничка слу" 
жба. 

4. Отказни срокови 

Член 10 
Отказниот срок во смисла на чл. 43 о, 

кокот за државните службеници за службениците 
од струката ,контрола на мерките и дратоцените 
метали изнесуе: ' , ' ' 1 

до 10 години служба - 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца'' 
преку 20 години служба — 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците чиите зва-

ња се распоредени во трета и четврта врста, аѕо 
имаат помалку од пет години служба, може да 

^изнееуе еден мес^% 
Во исклучителни случаи стареил.хк,ла одно" 

" сно органот надлежен за назначуење може со слу-
жбеникот да договори и подолг срок од сроковиве 
предвидени во претходните ставови, но најдолго 
до шест месеци. 

Во годините на службата за отказниот срок 
се засметуе само времето кое што се признава 
како време проведено во непрекината државна 

служба. 
Член И 1 г , 

Службениците кои што се обврзале да про-
ведат договорено време во државна служба врз 
основа на школуење за државен трошок ,стипен 
дија и слично, не можат за тоа време да ја ѕ т 
кажуат службата. 

5. Хонорарни службеници 

Член 12 
Во исклучителни случаи, кога потребата на 

службата бара, во струката контрола на мерките 
и драгоцените метали можат да се примаат на ра-
бота стручњаци како хонорарни службеници под 
услови и во границите на членот 16 од Законот? 
за државните службеници. 

Хонорарните службеници можат да бидат: 
платени во месечен износ или паушално, 

Хонорарната служба престануе по изврше-
ната работа. Ако извршуењето на одредени работ 
ти не може унапред да се предвиди во траење, 
службата може да престане врз основа на обо-
стран отказ во срок од 14 дена, доколку со дого-
вор не е инаку одредено. 

' Член 13 
Ако за хонорарни службеници се земат туг'и 

државјани, мора со нив претходно да се склопи 
договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, 
отказниот срок за хонорарните службеници туѓ и 
државјани изнесуе еден месец. 

в. Завршни одредби 

Член 14 
Преведуењето на службениците во звањата од 

членот 2 на оваа уредба к'е го изврши надлежни-
от член на Владата, претседател на комитет од-
носно комисија на Владата доколку е надлежен за 
назначуење, Главниот секретар ш Владата како 
и 1 органот на народниот одбор надлежен 
за назначуење,— сите во согласност ез Претсег 
дгтелот на Владата. / ; ' 

Во исклучителни и особени случаи стареши-
ната односно органот надлежен за казна чуење мо. 
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вее да назначи на одредени положам и служСеГ 
аиди, не одреду еј км им звања од оваа Уредба. 

Член 15 I 
г. Претседателот на Републиканската планска 
комисија во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ може да укинуе и менуе веќе у-
становени звања или да уведуе нови звања во 

Струката контрола на мерките и драгоцените ме-

Ј а л а . 

Член 16 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го 

вр?чм распоредот на звањата од членот 2 оваа 
Уре,дба во врсти во смисла на членот 12 од Зако-
нит за државните службеници. 

Член 17 
О овластуе Претседателот на Републички: 

с к а т планска комисија да во согласност со Прет-
седателот на Владата на НРМ издава потребни на-
патствија за спроведуење на оваа Уредба. 

Член 18 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обја. 

биењето и во „Службен весник на НРМ". 
Бр. 9521, 24 IX 1Ѕ)47 год., Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски с. р. 

Претседател на Републиканската планска 
комисија 

К. Мидовски с. Р' 

2,70 
Врз основа на член 94 од Законот за држав-

ните службеници во врска со Решението на Пре^ 
зидиумот на Народното собрание на НРМ бр. 705 
од 10 септември 1946 година, за аналогно примеа 
нуење на државните службеници на Народна Ре^ 
публика Македонија прописите за сојузните др1 

жзвни службеници, содржани во Законот за др^ 
жавните службеници и врз о-снова на чл. 14 од 
Основната уредба за финансиската струка доне^ 
сена од Владата на ФНРЈ, - Владата на Народни 
Република Македонија по предлог од Министеру 
рот на финансиите на НРМ ја донесуе следната 

У р е д б а 
за финагсиската струна 

1. Појам на струката 
Член 1 

Финансиската струка ја сочинуат звањата 
кои што опфаќ-аат вршење на работи: извршуење 
на буџет, организација на даночнага служба, зби^ 
рање на државните приходи, даночна служба, фи-
нан^иск^ ревизија, организација на вна1 решило? 
платен промет, кредитни и осигуригелни работи 
и работи во врска со меѓународниот платни про-
мет, благајничка и книговодствена служба и ца-
ринска служба. 

2. Звања 
Член 2 

Звањата и основните работа кои што т вр-
шат службениците на Нар )дна Република Македон 
нија во звањата од финансиска струка се: 

р бр. ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАШЕТЦ УСЛОВИ ЈА СТЕЧУШјЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

I Брош 

I Помлад касиер 

А. 
Поможуење на касиер односно на по-
млад касиер во броеше и класирање ца 
пари, парични а други вредности. 

Поможуење на '"енер во неговите ра6о-
ти а по негови . напатствија с оделе по-
мали каси^ 

Примање, чување и издавана пари и дру-
ги вредности 

Непотполно или потполно средно школо 
и положен стручен испит. 

Потребна пракса во звање на помлад ми 
енер или помлад книговодител. 

I Помлад книговодител 

а Книговодител 

Џ Виши книговодител 

Книжење темелни^ на одредени конта и 
помош уење на книговодител во вршење 
неговите работи а по неговите напатствие 
Ја; водење книговодство во помали орга-
низациони единици 

Составање приманоти односно одредуење 
на гемелници конта; водење книговодство 
на поголеми организациони единици. 

Лроверуење правилноста и точноста на 
работењето на книговодител% давања 
мислени: и предлози во цел на уструење 
работата ма книговодител, составу еле 6и-
нанси; водење книговодство на најголеми 
организациони единици, 

Завршено потполно средно школо и I 
ложен стручен испит за книговодител 

Потребна пракса во звањето помлад кни^ 
говодител или помлад касиер 

Потребна пракса н успех во работата ѕо 
звање на книговодител 

К Помошен финансиски мажгаулаиг Ломожуење на финансиски манипу,лант ве 
вршење негови работи в но негови напати 
тшт 

Непотполно средно шкочо и положен стр?, 
чеп испит аа звањето мимишев ф и н а н а 

лшшнулаит. 
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Г бр. ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ д А С! ЕЧУЕШЕ 
НА ЗВАЊЕ!0 

Ш ЈИтацснеки маннпулаЈГГ 

Ш Помлад кредитен хомерциалисјѓ; 

К Кредитен комерциалис! 

Р Виши, кредитен комерцналмс! . 

I Помлад м̂навснскИЈкввзој! 

I Финансиски реви^ 

Ѓ Виша фшавадајѕ довод 

I Финансиски. извршите 

1 Помлад даночник 

Ш Даночник 

1 Веапи даночник 

Вршење работи наѓ ебити ^ттшртш ш 
финансиска кореспонденција ликвиадту^ 
Џш.џ вршење ридот банкарски чкожмадц 
фбрабвтуом лн мвтериад Ј̂ШЏЏШМ 
Џ користев! Кредити. 

В о м о ж у д е 1.0 работење наг кредитен но? 
церциалист, и но негови напатствија, 

Вршење кредитни работи. 

Вршење кредитни работна 

Поможуење на финансиски ревизор во вр^ 
К е ш работи а по негови напатствија 

Вршење работи на книговодствена реви-
анализа ш сл^ 

Давање предлози и мислења во цел на 
усмерува е работата на финансиски реви^ 
рори; во компликовани случаи вршења 
преглед на лице место; давање пред. 
Дози и мислења ва превземале потребни 
Ќерки во врска ' со најдената состојба 
Шреку обавуење прегледи од страна на 
финансиски ревизори. 

Д. 
Вршење наплата на трошарина и сите ви-

. доси на дажбини по издадени налози. 

Поможуење на даночник во вршење рав 

Соти а по негови напатствија. 

Вршење сите работи во врска со разрез 
Ш наплата на данокот 

Вршење сите работи во врска со разреѕ 
и наплата на данокот 

Потребна пракса во звањето на помошен 
Цшнанснскн манипулант, 

Завршено потполно средно школо в пол^ 
Кен стручен испит ва помлад преднине 
Вамерциалис?. ^ - . , 

Потребна пракса во звањето помлад крф 
дитен комерциалист 

Виша стручна и ги специална спрема за 
,Кредитни и други бР""чрски работи КОЈД 

што се стечуе со погребна пракса ВО! 
звањето кредитен комерциалчст^ 

Потребна пракса и успех во работатОо" 
звањето помлад книговодител или помлад 
Касиер, или помлад кредитен комерциа^ 
лист или помлад цариник или помлад да"? 
Војник 

Потребна пракса во звањето помлад фи-
канонски ревизор или книговодител или 
Касиер или кредитен комерциалист иди 
цариник или даночник. 
Потребна пракса и покажан успех во ра-
ботата во звањето финансиски ревизор 
или виши книговодител/ 

Завршени два и м ш ш средив писоар ^ 

Завршено потполно средно школа и поло% 
исен испит за' звангато помеки^ даночник^ 

Потребна пракса во звањето помлад да' 
Мочник ^ 

Потребна пракса во звањето даночник в 
докажан успех во работата 

Ф Царински стражар 

Ѕ Помлад цариник 

4 Цариник 

е Виши дорник 

I Поблед актуар 

В Актуар 

а Емши ШШГЅН-

Поможуење во вршење царински надзор 
К вршење други работи како извршен ор-
ган на царинската служба; поможуење во 
Спречуењето повреди на девизни и царина 
Ски прописи. 

Поможуење на цариник во вршење него-
ви работи и по негови напатствија. 

Вршење работи во врска со одмеруење К 
наплата на царини. 

Вршење работи во врска со одмеруење и 
наплата на царини. 

Е. 
Поможуење на актуар во вршење работи 
в по негови напатствија 

Самостојно вршење математичко :стати- , 
етички работи на сите видови на оснгу. . 
доењето 

' Лр^веруење правилноста и точноста во 
работата на а^дар; ,давале предложи.в. 
Ашслења ао цел 'л ^Рмеруење,рабвРѓапа, на 
актуар; водење акту арени' работи' од по-

^ адамиќ обем 

Завршел и два ^ а с б на средно школос 

Завршено потполно средно школо и по' 
кожен ггручен испит за звањето 1 помлад 
цариник, 

Потребна пракса во звањето помлад ца^ 
риник, 

Потребна пракса во звањето цариник 91 
некажан успех во работата 

Завршен филозофски факултет со мате^ 
патика како главен предмер О Ј Н О С Н О С С : 

спрема на техника на осигуруењето која 4 

што е рамна на факултетска спрема ^ 
положен стручен испит за звањето помлад 
актуар̂  
Потребна пракса во орањето помлад ак^ ѕ-
т р 

Потребна. орален и покажа усвед оО 
Летата во звањето актуар, 
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? ар. ЗВАЊА 

1 в ш и финансиски реферат 

1 Фимиииош референт 

Ѕ Вмши финансиски референт 

' , а ' I 

в финансиски советник , 

0 Виши финансиски советник 

ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО 

Ж. 
Помонсуење во работата на финансиски 
референт, на виши финансиски референт 
и финансиски советник а по негови на-
патствија; решавање гекук и предмети ве 
помали организациони единици. 

Самостојно подготвуење решења на пред-
мети и проблеми од својо! сектор. 

Подготвиме директиви, напатствија и 
објаснуења подготвуење решења на пред 
мети од ^својот сектор 

Решавана посложени проблеми на орга^ 
нмзацијата и дејноста од областа на фи-
нансиската струка; организирање одре-
дена гранка на финансиската струка ' 

Студиско проучуење и нрактично реша-
: вање на најсложени проблеми на финан-

сиската струка. 

УСЛОВИ ЗА СТРУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

Факултетска спрема на правни или еко-
номски факултет или ЕКВШ и положен 
стручен испит за звањето помлад финан-

сиски референт, ' 

Потребна пракса во звањето помлад фи-
нансиски референт 

Темелно познавање на финансиската стру 
ка и потребна пракса во звањето финан-
сиски референт 

Потребна пракса во звање го виши фи-
нансиски референт и покажана способ-
ност во практичното организирање на 
одредената гранка На финансиската стру,-
ка или во научните работи. ; 

Потребна пракса во звањето финансиски 
советник и сестрано познавање на финаи 
сиската струка докажано со успеси ве 
практичното организирање , . на финанси-
ската служба и во научното работење од 
областа на финансиската струка. 

Член 3 
Министерот на финансиите на НРМ во согла-

сност со Претседателот на Владата на НРМ ќе до-
несе напатствие во кое што поблиску ќе се одре-
дат работите за поедини звања од членот % на 
оваа Уредба. 

Член 4 
Назначувањето односно унапредувањето на слу-

жбениците во звањата од членот 2 на оваа Уред-
ба се врши спрема стварната способност на служ-
беникот за вршење работи од одредено звање. 

Школска спрема и испити од. членот 2 (грета 
колона) на оваа Уредба, со која што се стекнуе по-
требна стручна спрема не,се сметаат како услов 
'за стекнуење" одоедено звањК'а%Гсамо како кри-
териум за стручната способност на службеникот. 
Но, ако службеникот к без предвидена школска 
спрема и испит се"покаже да е стручно спремен 
Да ги врши работите ,од одреденото звање, може 
да се назначи на тоа звање. 

На службениците, кои што заради недостаток 
на мелеки квалификации немаат достатачно ус-
лови за натамошно напредувале во струката, ста-
решината односно органот за назначуење може да 
им одреди срок во кој што се должни да ги поло? 
асат предвидените стручни испити: 

Надлежниот член на Влада га, претседател на 
комитет односно комисија на Водата, Главниот 
секретар на Владата какр р другиот старешини 
Односно оогани надлежни закззначуење должни 
се да се погрижат сите службеници преку курсеви 
иструч'^ испитти да стекнат потребна спрема 

предвидена д аодредени звања. Тие нето така к'е 
,. !се рижат да се остварат-сите потребни услови како 

службениците би добиле потребна стручна и школ-
ска спрема за унапредуење во повисоко звање. 

Во таа ц^л. Министерот финансиите на 
НРМ донесе во 4брок од 6 месеци од денот на 
влечењето т е џ м на оваа Уредба; во согласност 
Со %етседатед0т на Владата на НРМ правилник 
во; кој м ^ ^ с е в р е д в и д а т поблиски одредби за 
стручни^! испит г 1 ^организаци јата; планот 
и траењето на курсевите посредни за стекнува-

ње стручна споела. Во тој правилник може да се 
постави како услов за стекнуење одредено звање 
стручната ,и школска га спрема наведена во членот 
2 (трета колона) од оваа Уредба. 

Со правилникот од предходниот став ќе се 
пропишат истовремено и одредби за поејдуењето 
на службениците од други струки во финансиска-
та струка,. 

Член 5 
За звањето ,помлад актуар и помлад финансии" 

ски референт и повисоки од нив потребно е факул-
тетска или на Леа рамна висока школска спрема'. 

Исклучително службениците со звањето ви-
ши кредитни комерцијалист и виши финансиски 
ревизор кои што'се истакнуат со своето високо на-
учно и стручно знање, можат да се назначат' во 
звањето финансиски советник и виши финансиски 
советник со решение од -^длежниот член на Вла-
дата, претседателот на комитет односно к о м н е н јато 

- на Владата доколку енадлежна за назначуењето. 
Генералниот секретар на Владата и од ор-
ганот на народниот одбор надлежен а̂ назначува 
ење, по предходна оценка на стручна комисија, г 
во согласност со' Претседателот на Владата. 

Член 6 
Ако се покриев службеникот неспособен за 

вршење работи од звањето во кое што се навоѓа, 
може да биде вратен во звање кое што одгоШфЈ! 
на неговата стручна способност. 

Образложено решење за тоа донесуе старе-
шината одново органот надлежен за назначува-
ње -Против ова реитрње службеникот има право 
на жалба во смисла на член 18 од Законот за дрт 
жавниге службеници. 

3. Приправничка служба 

Член 7 
Лица кои што прв пат влегуат во државна 

' ^Служба" и тоа во финмси-ќата струката немал 
стручна пракса ѕа вршење работи на одредено зДО 
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ње во заа струка, се примаат во струката нано 
приправници. 

Искл^пчтолно, липата кои што прв пат влегу-
ва во државна служба и тоа во финансиската стру-
ка, а имаат погребна спрема и стручна пракса за 
вршење работи ца звањата од финансиската стру-
ка, можат одма да се назначат на одредено звање 
со тоа, да го псложат пропишаниот стручен испит 
ва то)а звање, односно стручен испит на соодвет-
ното почетно звање доколку е таков испит пред-
виден во срок кој што ќе го среди старешината 
односно органот надлежен за назначуење во ре-
шеното за назначуење. Овој срок не може да би-
де подолг од ггдина дена. 

Старешината односно органот надлежен За 
отачуење може лицата од претходниот став и да 
ги ослободи од полагањето на стручниот испит, 
ако е нивната стручна спрема докажана и му од-
говара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 8 

Во финансиската струка, приправничката слу-
жба постои за звањето помлад касиер, помлад 
книговодител, помошен финансиски манипулант, 
помлад кредитен комерциалист, помлад даночник, 
помлад цариник, помлад актуар и помлад финан-
сиски референт, 

Приправничката служба за звањата од пред-
Ходниот став трае правилникот од членот 4 на 
Оваа Уредба. 

Член 9 
Министерот на финансиите на НРМ може во 

Согласност со Претседателот на Владата ,на НРМ 
Да установуе приправничка служба и за други 
мања од оваа струка или да ја укинуе веќе уста-
новената приправничка служба 

Отказни срокови 
Член 10 

Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Зако-
!От за државните службеници за службениците 
ОД финансиската струка ИЈнесуе: 

до10 години служба - 2 месеца; 
0д 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца. 

Отказниот срок за службениците чиите зва-
ња се распоредени во трета и четврта врста, ако 
имаат помалку од пет години служба, може да из-
весуе еден месец. 

Во исклгучшелни случаи свареишнаха однос-
но органот надлежен за назначуење може со служ-
беникот да договори и подолг срок од сроковите 
Предвидени во предхедните ставови, но најдолго 
%о шест месеци. 

Во го ""ни на службата сл отказниот срок се 
ѕосметуе само времето кое се признава како вре-
ме пробавено во непрекината државна служба. 

Член П 
Службениците кои што се обврзале да прове-

дат договорено време во државната служба врз 
основа на шие,; \ \ње за државен трошак, стипен-
дија и слично ќе можат за тоа време -да ја отка 
шуат с л у ж б а 

5. Хонорари! службеници 

Член 12 
Во исклуч-ителни случаи, кога потреба на 

службата бара, во финансиската струка можат да 
се поимазт на работа стручњаци како хонорарна 
службеници под услови и во границите на членот? 
16 од Законот за државните службеници. 

Хон парните службеници можат да 5идот дла-ѕ 
тепи во месечен износ или паушално. 

Хонј;рарната служба претсгануе до извршеа 
ната работа. Ако извршуењето на одредени рабов 
ти не м ше \ ш пред да се предвиди во траење, 
службата мгже да посетине врз основа на обостран 
отказ во срок од 14 дена, доколку со договор не 6 
инаку одредено. 

Член 13 
Ако за хонорарни службеници се земаат туг'и 

државјанин, мора со нив предходно да се еклу, 
Ѕ И ДОГ 'ВОр. 

Ако се договорот не е инаку предвидено, от^ 
казниот срок за хонорарните службеници туг^м 
државјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 14 
Преведуењето на службениците во звањата од 

,членот 2 на оваа Уредба к'е изврши надлежниот 
член на Владата, претседател на комитет одно. 
сно комисија на Владата доколку е надлежен за' 
назначуење,Генералниот секретар на Владата како 
и органот на народниот одбор надлежен за наз^ 
начуење, — сите во согласност со Претседателот 
на Владата. 

Во исклучителни и нарочни случаи т р е т и " 
ната односно органот надлежен за назвачуење мо-
же да назначи на одредени положаи службеници! 
ве одредуван им звања од оваа Уредба. 

Член 15 
Мгшистерот на финансиите на НРМ во согласи 

ност со Претседателот на Владата на НРМ може 
укин,е и мекава веќе установени ,звања или дѕ 
уведуе нови звања во финансиската струка. . 

Член 16 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го из^ 

врши распоредот на звањата од членот 2 на ^ваа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Заши 
нот за државните службеници. 

Член 17 
Се орластуе Министерот на финасиите на НРМ 

да во согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ издава лсребни напатствија за спроведував 
На оваа Уредба. .. 

Член 18 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј-

зиното објавував во „Службен весник на Наро-
дна Република Македонија". 

Во. 9о09 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
24-1Х 1947 гсдина ВЛАДАТА НА НРМ 

Скопје. Л. Колишевски с, џ̂  
м и г л с т р р н а ф и н а н с и и т е , 

Д, Џамбаз с, р 
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Врз основа на чл. 94 од Законот за државни-

те службеници во врска со Решението,, на Прези-
диумот на Народн,ото собрание на НРМ бр. 705 
од 10 септември 1946 година, за аналогно приме-
н е ш е на државните службеници на Народна Ре-
публика Македонија, прописите за сојузните др-

жавни службеници содржани во Зло,но! 'м др-
жавните службеници, и врз основа на чл. 15 од 
Основната уредба за индустриско—техничката. 
струка донесена од Влада!а на ФНРЈ, - Владан 
на Народна Република Македонија по предлог од 
Министерот на индустријата и рударството ја до 
несе следната 

У р е д е а 
за н а д у е н о сС-техкнчша струна 

1. Појам на струката 

Член 1 
Во индустриско-техничката струка спаѓаат 

звања кои што опфаќаат организирање и раково-
дење на индустриското производство како и ин-
дустриска изградба по сите нејзини гранки (ма-
шинска, саобраќајно-машинска, електро-техничка, 

технолошка, хемиска, рударска, 
диочехничка итн.). 

топплничка, ра-

2. Звања 

Член 2 
Звањата и основните работи коч ило ги вр-

шат служ Зеници те на Народна Република Маке-
донија во звања! а од индустриско"! етничката 
струка се: 

Р бр. ЗВАЊА ОСНОВНА РАКОТ Л НА З В А Њ П О УСЛОВИ ЗА СТЕЧУПБЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

Индустриски лаборант 

1 Помошен индустриски цртач 

2. Индустриски цртач 

Индустриски надзорник 

Не Индустриски (занаетчиски) работо-
ј водител 

7. Постар индустриски (занаетчиски) 
, работоводител 

Помлад индустриски техничар 

2в Индустриски техничар, 

I Виши индустриска техничар 

А 
Вршење лабораториски и 1е\ипчки рабо-
ти во индустриски табор,! горни 

Б 
Исцрсусље и.Јанови скици и де! ши на 

соогвегна гранка од нил \ српска 1 а с (рук," ' 

Исцптуен.е положени п Јанови с с и I и 
детали и раководење со овие работи 

В 
Вршење надзор над употребата и одр-

жуењето на поедини делови од н и г е р и -
скиот, рударскиот и топи.шичарскиог по-
гон; вршење надзор над производството 
во квалитативен и квантитативен поглед. 

Г 
Организирање и раководења на поедини 

делови на процесот на производството 
или со индустриски и занаетчиски работ-
илници 

Организирање и раководење на поголе-
ми одделена г.о индустриски претприја-
тија како и организирање и раководење 
на помали индустриски претпри'1тија 

Д 
Сор-^отки на проектирање, изводење и 

надзор на работи од по,ман обем 

Соработка на проектирање, изводење 
И надзор на работи од поголем обем. 

Проектирање^ изводење и надзор над 
работи од помал обем и соработка на 
проектирање, изводење и надзор над тех-
нички работи од поголем обем. 

Основно школо, завртен курс - и поло-
жен стручен испит. . . 

Непо т о ш о средно шко: о. завршен курс 
на I е \ н и ч к о цртање, о гноси ^ соо л-.ешо 
шии 1о И по ЈОжен Сфучен лен О' итн иран: 
-шина спрема за вршел,е цр ј ач!Ш. раби ј и 
курс и поЈО/кен стручен И С П И Т 

Погребна пракса и покажан успех во 
работа во звањето по.мошен пндусЈриска 
цр гач 

Пониско техничко шкото или на нега 
сооЈветно шко 10 курс односно школо за 
звање индусриски надзорник на соот. 
в е т а гранка и потожен стручен испит, 
или практична спрема за вршење на-дзор-
1ШЧКИ р а б о т курс и положен стручен 
испит. 

Пониско техничко Ш К О Ј Ч ) или на него 
соответно школо, курс за звање инду-
стриски (занаетчиски) работоводител од 
соответната гранка и положен стручен 
испит; или практична спрема за вршење 
работи курс и положен стручен испит. 

Потребна пракса и покажана стручна 
способност во звањето индустриски (за 
наетчиски) работоводител. 

Средно техничко или на него рамно 
стручно школо и положен стручен испит) 
итн потребна пракса во звањето индустри 
ски цртач индустриски (занаетчиски) ра 
возоводител односно постар индустриски 
( занаетчиски) работоводител завршен 
курс и положен стручен испит за звање 
то помлад индустриски техничар. 

Потребна пракса и покажан успех в 
работа во звање помлад индусриски те 
нича р 

Потребна пракса, покажана способност 
и успешно работење во звањето инду-
стриски техничар и положен стручен испит 
да звање виши индустриски техничар 

А 
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Ш оц. ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

I. Погонска техничар 

Виши ПОГОНСКИ ТѓХННЧА^ 

Гј 
Стручна соработка кај раководење на 

етеми. 

Самостојно стручно раководење со же-
тонот. 

Стручен тепај за звањето погонски тех-
ничар или ,техничар со стручна пракса "и 
положен с п е ц т г е н погонски ИСПУСТ или 
потребна пракса и покажан успех во ра 
потење во звање! о главен индустриски 
(занаетчиски) работоводител завршен 
курс и положен спениален испит за зва-
њето погонски техничар 

Погребна пракса и покажан успех ве 
работана во звањето погонски техничар 
и поволна оцена па надлежна комисија 
за способноста на службениот. 

1 Помлад индустриски шшињ-ер 

1. индустриски ипжшкез 

3. Виши кндустрвскц џпжтн% 

4. Индустриски КОВСЛННС 

9. Виши ЈНДОСТЈМКК!! советник 

Участне но проектирање,, ракуење и 
надзор на индустриско-техничкнте про-
цеси до кома/.' обем 

Проектирање и надзор над обекти од 
90едипп индустриско-техннчки гранки или 
самостојно раководење со производни 
процеси како и надзор над одржуење 
технички обекти 

Самостојно раководење и проектиран! 
Големи и сложени работи? водење испиту. 
ачки работи како л повисок технички над-
вор. 

Решавање посложени проблеми на ор-
ганизација и дејноста од индустриско^ 

техничките гранки организирање одре-
дената гранка индустриско-техничката 
Струка. 

Студиско приучено Л практично реша-
вање најсложени проблеми од поедини 
Гранки на индустриско-техничката струка. 

Сои 1 ветен отсек на Ј С Х Н Н Ч К И факу.т, 
Тет ИЛИ на него рамно високо техничко 
школо и положен стручен испит за зва-
њето помлад индустриски инживдр од 
СФОтветна гранка на оваа струка 

Потребна пракса и покајкан успех во 
работење на помлад индустриски инже-
н е р 

Потребна пракса во звањето инду-
стриски ннжињер и покажана повисок 
на спрема за технички организаторски 
И теоретски работи 

Потребна пракса во звањето виши инду-
стриски инжињер и покажан способност, 
Но практичното организирање индустриски 
Гранки или понаучнн работења 

Потребна пракса во звањето индустриски 
советник и сестрано познавање на одре-
дената гранка на индустриско-техничката 
струка -докажано со успеси во практично 
организирање индустријата и во научно 
работење од индустрнско-техничкага об-
ласт. 

,Член 3 
Министерот на индустријата и рударството 

на НРМ во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ ќе донесе напатствие во кое што по-
блиску ќе се одреда,т работите за поедини звања 
од членот 2 на оваа Уредба. 

Плен 4 
Назначуењего односно унапредуењето на 

'службениците во звањата од членот 2 на оваа 
Уредба се врши спрема стварната способност на 
службеникот за вршење работи од одредено 
звање. 

Школска спрема, курсеви и испити од членот 
2 (трета колона) на оваа Уредба, со која што се 
стечуе стручна спрема не се сметаат како услов за 
стечуење одредено звање, ами само како крите-
риум за стручната способност на службеникот. 
Но ако службеникот и без предвидена школска 
спрема односно курс и испит се покаже да е 
стручно спремен да ги врши работите од одреде-
ното звање, може да се назначи на тоа звање. 

На службениците, кои што заради недоста-
ток на школски квалификации немаат достаточно 
услови за натамошно напредуење во струката, 
старешината односно органот надлежен за назна-
чуење може да им одреди срок во кој што се 
должни да ги положат предвидените стручни 

испити. 
Надлежниот член на Владата" претседател на 

комитет односно комисија на Владата, Генерал-
ниот секретар на Владата к а к о и дру-
гите старешини односно органи надлежни зл 
'значуење должни се да се погрижат сите службен 
ници преку курсеви и стручни испити да стекнат 
потребна спрема предвидена за одредени звања. 
Тие исто така ќе се грижат да се остварат сите 
потребни услови како службениците би добиле 
потребна стручна и школска Спрема за унапредие-
ље ве повисоко звање. 

Во таа цел, Министерот на индустријата и ру-
дарството на НРМ ќе донесе во срок од 6 месеци 
од денот на влечењето во сила и? оваа Уредба 
во согласност ,со Претседателот на Владата на 
НРМ правилник во кој што ќе се предвидат по-
блиски одредби за стручниот испит како и за ор-
ганизацијата, планот и траењето на курсевите по-
требни за стечуење стручна спрема. Во тој, пра--
вилнпк може да се постави како услов за стечуе? 
не одредено звање стручната и школската опре-

ма наведена во членот 2 (трета колона) од оваа 
Уредба. 

Со правилникот од претходниот став ќе се 
препишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од други струки во индустрии 
ско-техничката струка. 
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Член 5 
За звањето помлад индустриски инжињер и 

повисок од него потребна е факултетска спрема, 
Исклучително, службениците со звањето ви-

ши индустриски техничар и виши погонски тех-
ничар кон што се истакнуат со своето високо на-
учно и стручно звање, можат да се назначат во 
Звањето индустриски советник и виши индустри-
ски советник со решние на надлежниот член на 
Владата, претседател на комитет односно коми-
сијата на Владата доколку е надлежен за назна" 
гчуење, Генералниот секретар на Владата и од ор 
гавот на народниот одбор надлежен за назначуе-
ње, по претходна оценка на стручна комисија, а 
во ссглашост со Претседателот на Владата. 

Член б 
На звањата од членот 2 на оваа Уредба мо-

жат да се додаваат ознаки на поуска специал-
ност од индустриско-техничката струка, како што 
се ,машински инжињер", „електро-машински ин-
жињер", „рударски инжињер" и слично. 

Член 7 
Ако се покаже службеникот неспособен за 

вршење работи од звањето во кое што се наоѓа, 
може да биде вратен во звање кое што одговара 
на неговата стручна способност. 

Образложено решение за тоа донесуе старе-
шината односно органот надлежен за назначуење. 
Против ова решение службеникот има право на 
Жалба во смисла на чл. 18 од Законот за држав-
ните службеници. 

3. Приправничка служба 

, Член 8 
Лица кои што прв пат влегуат во државна 

ѕлЈ^жба и тоа во индустриско-техничката струка, 
а немаат стручна пракса за вршење работи на 
'одредено звање во оваа струка, се примаат во 
струката како приправници. 

Исклучително, лицата тсои што прв пат вле-
гуат во државна служба и тоа во индустриско-
техничката струка, а имаат потребна спрема и 
'стручна пракса за вршењето рабови на звањата 
од индустриско^техн,ичката струка, можат дЅ се 
назначат на одредено звање, со тоа да го поло-
жат пропишаниот стручен испит за тоа звање, 
односно стручниот испит на соответното почетно 
звање доколку е таков испит предвиден во срок 
кој ќе го одреди старешината односно органот 
надлежен за назначуење во решението за назна-
нуење. Овој срок не може да биде подолг од го-
дина дена. 

Старешината односно органот надлежен за 
назначуење може лицата од претходниот став и 
да ги ослободи од полагањето на стручниот испит 
јако е нивната стручна спрема докажана и одгова-
ра на знањето на кое шт о се назначуат. 

Плен 9 
Во индустриско-техничката струка, приправ-

ничката служба постои за! звањето помлад инду 
ртриски тездаичар, погонски техничар и помлад 
Ћвдустрнеки инжињер, 
"' Приправничката служба за звањата од прет-
ходниот став трае две години. 
" П-облиски одредби за приправничката служба 

ќе се пропишат со правилникот од членот 4 на 
оваа Уредба. 

Член 10 
Министерот на индустријата и рударството 

на НРМ може во согласност со Прегседателот на 
Владата на НРМ. да установуе приправничка 
служба и за други звања од оваа струка, или да 
ја укинуе веќе установената приправничка служба. 

4. Отказни срокови 
Член 11 

Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Зако-
нот за државните службеници за службениците 
од индустриско-техничката струка изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците чиите зва-

ња се распоредени во трета и четврта врста, ако 
имаат помалку од пет години служба, може да 
изнесуе еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината односно 
органот надлежен за назначуење може со служ-
беникот да договори и подолг срок од сроковите 
предвидени во претходните ставови, но најдолго 
до шест месеци. 

Во години на службата за отказниот СЈХЖ 

се засметуе само времето кое што се признава ка-
ко време проведено во непрекидната државна 
служба. 

Член 12 
Службениците кои што се обврзале да про-

ведат договорено време во државната, служба врз 
основа на школуење за државен трошок, стипен-
дија и слично не можат за тоа време да ја отка-
жуат службата. 

5. Хонорарни службеници 

Член 13 
Во исклучителни случаи, кога потреба нз 

службата бара, во индустриско-техничката стру-
ка можат да се примаат на работа стручњаци ка-
ко хонорари!! службеници под услови и во грани-
ците на членот 16 од Законот за државните служ-
беници. 

Хонорарните службеници можат да бидат 
платени во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престануе по извршена-
та работа. Ако извршуењето на одредени работи 
не може унаиред да се предвиди во траење, служ-
бата може да престане врз основа на обостран 
отказ во срок од 14 дена, доколку оо договорот 
не е инаку одредено. 

Член 14 
Ако за хонорарна службеници се земаат туч 

ѓи државјани, мора со нив претходно да сб склу-
чи договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, от^ 
казниот срок за хонорарите службеници туѓи 
државјани изиесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 
Член 15 

Преведуењето на службениците во звањата 
од ч л е н о т 2 на о в а а У р е д -
б а к'е го и з в р ш и надлежниот, плен н^ 
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Стадата', претседател на комитет односно коми-
сија на Владата доколку е надлежен за назначув-
ање, Генералниот секретар на Владата како 
V органот на народниот о д б о р надлежен 
би назначуење, сите во согласност со Претседате 
Пот на Владата^ 

Во исклучителни и особени случаи стареши-
ната! односно органот надлежен за1 назначуење 
ђоже да нјавначги на; одредени положаи и службе-
н и к , не одредуејќи им звања ќа ова(а Уредба. 

Нлен 16 
Министерот на индустријата И рударсггвото 

Ва НРМ во согласност со Претседателот на Вла^ 
Јрт^ на; НРМ може да укинуе и мекава веќе уста-
новени звања или да уведе нови' звања1 во инду-
:стриеко-техничката1 струка. 

Член 17 
Претседателот на Владата на НРМ к'е го из-

врши распоредот на звањата од членот 2 на оваа 

Уредба во врсти во смисла на ѕленот 12 од ЗакФ 
нот за државните службеници. 

Нлен 18 
Се овластуе Министерот на индустријата И 

рударството на НРМ да во согласност со Претек 
^ателот на Владата на НРМ издава! потребни на^ 
Патствија зв спроведуење на Оваа Уредба. 

Нлен 19 
Оваа Уредба влегуе во сила со ДеИОГГ ца н ф 

виното објавуење во „Службен весник на На^ 
ј?одна Република Македонија." "" 

Бр. 9512 Претседател 
24-1Х-1947 год. на Владата на НРМ, 

Скопј'е Л. Колишевски с. р? 
Министер 

На индустријата и рударството, 
Инж. Г. Васиљев с. р. 

272 
Врз обнова на чл. 94 од Законот за државните 

службеници во врска со Решението на Президиу-
мот на Народното собрание на НРМ Бр. 705 од 10 
септември 1946 година, за аналогно преминуење 
на државните службеници на Народна Република 

Македонија прописите за сојузните државни слу; 
жбеници, содржани во Законот за државните слуЈ 
жбеници, и врз основа на чл. 15 од Основната1 

уредба зга градежната струка донесена од Владата 
на ФНРЈ, — Владата на Народна Република Ма-
кедонија по предлог од Министерот на градежите 
ја донесуе следната 

Уредба 
за градежната струна 

1. По јаи на струката 
Члн 1 

Во градежната струка спаѓаат звања кои што 
ги обхвакуаат работите на организирње, проекти-
рање, нормирање, изводење и технички надзор на 
сите видови градежни објекти. 

%. Звања 

Член 2 

Звањата и основните работи кои што ги вршат 
службениците на Народна Република Македонија 
во звањата на градежната струка се: 

р бр. ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

1 Помошен градежен цртач 

Ѕ Градежни цртач 

Исцртуење градежни планови, скици в 
детал,и 

Исцртуење посложени градежни планови, 
скици и детали и раководење со овие 
работи 

Непотполно средно ш^оло? курс на тех^ 
нинко цртање и положен стручен испиту 
или стручно школо на техничко цртање, 
и положен стручен испит или практична 
спрема за вршење цртачки работи и за,-
вршен курс за техничко цртање. 

Потребна пракса и покажан успех во ра,, 
ботење во звањето помошен градежен цр 
тач. 

I Градежен надзорник Вршење работи во врска со раководењето 
м надзорот над работите околу одржуе^ 
лето на одреден дел патишта или објекти 
на вода, и изведуење помали ,градежни 
работи 

Потребно техничко школо односно мај^ 
сторско-деловодно школо односно струч^ 
но занаетчиско школо или на нив соот^ 
ветни школи, курс за надзорник со СООТ" 
ветката гранка и положен стручен испит 
или практична спрема за вршење надвор 
цицки работни курс, и положен стручен 
испит 

1 Градежен работоводител 
В 

Раководен е на градилишта од по.мал обем 
Пет со еден дел работи на поголеми'гра 
дилишта 

Стручно^занаетчиско градежно школо цЛ и 

на' нег(1 рамно'доколу рли (практична спре 
ма за вршење б,отц ,ца, ,звањево -граде-
жен работоводител и положен стручен 
испит за ова звање 
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Р ^ ЗВАЊА 

I Постар градежен ј?аковедитм 

а Помлад г у ц р ж т техничар 

^Градежен техничар ' 

8 В и ш градежен темимај 

ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО 

Раководеле на градилишта и со работи 
ФА соголен обем^ или со група работи 
на големи градилишта 

гв 

Соработка на проектирање изводење к 
1ИДО2 на работи од номад обем^ 

Соработка на проектирање, изводење и 
надзор работи од поголем обем 

Проектирање изводење и надзор над гра^ 
де жил работи од помал обем и соработка 
на проектирање надзор и изводење гра„ 
дежни работи од поголем обем 

УСЛОВИ ЗА СТРУЕЊЕ, 
НА ЗВАЊЕТО 

Потребна пракса и покажан успех во ри 
ботење во звањето градежен работоводни 
Тел 

Завршено средно техничко школо "ли не 
му р а мио стручно школо и положен отру 
чек испит или потребна пракса во звање 
то на градежен цртач, градежен надзор-
ник или градежен работоводител односно 
постар градежен работоводител завршен 
курс и положен стручен испит за з!.ањете 
помлад градежен техничар 

Потребна пракса, покажана стручна еле 
собност и успешно работење ве звањето 
помлад градежен техничар 

Потребна пракса, покажана стручна спо^ 
собпост и успешно рабелење во звањето 
градежен техничар и положен стручен 
испит за звањето виши градежен техни-
чар 

С Помил градежен шажшмц 

3 Градежен инжињед 

К В ш и гр м е ж и ш т к 

I Градежен советов 

9 Ваши градежен т е п и ќ 

Участие во проектирање изводење н над^ 
ѕор на градежни објекти од помал обем 

Проектирање, изводење н надзор на гра-
дежни обектн 

Проектирање^ изводење и надзор над гра^ 
дежна дејност од поголемо значење 

Организирање градежната дејност и реша 
вање сложени проблеми на градежната 
дејност^ 

Студиско проучуење и практично решава-
л е најсложени проблеми од областа на 

. градежништвото е 

Завршен технички факултет или ма него 
рамно високо техничко школо и 'пложеН 
стручен испит за звањето помлад граде 
жен инжиљер 

Потребна пракса^ покажана стручна; спо-
собност и успешно работење во звањето 
помлад градежен инжињер 

Потребна пракса во звањето градежен ин 
жињер и покажана повисока спрема за 
технички организаторски и теоретски ра 
боти 

Потребна пракса во звањето виши гра-
дежен инжињер и покажана способност 
во практичното организирање на градеж^ 
ната дејност или во научните работи 

Потребна пракса во зва,њето градени со 
ветнмк и сестрано поличнана на с в е д е -
ната гранка на градежната струка лока 
жано со успеси во практичното организи-
рање на градежништоте и во научното 
работење од градежната област 

Ч л е н Ѕ 

) Министерот на градежните на НРМ во согла-
сност со Претседателот на Владата к'е донесе на-
патствие во кое што поблиску к'е се одредат ра-
ботите за поедини звања од членот 2 од оваа 
Уредба, 

Член 4 
Назначуењето односно унапредувањето на слу 

жбениците во звањата од членот 2 од оваа Уредба 
ее врши спрема стварната способност на служба 
видите за вршење работи од одреденото звање. 

Школска спрем,а курсеви и испити од членот 
2 (трета колона) на оваа Уредба, со која што се 
етенуе потребната спрема, не се сметаат како ус-
илба за стечуење одреденото звање, но само како 
критериум за стручната способност на службени 
хот. Но, ако службеникот и без предвидена школ-
ска спрема, односно курс и испит покаже да е 
стручно спремен да ги врши работите од одредено 
1го звање, може да се назначи на тоа звање. 

На службениците, кои што заради недостаток 
На школски квалификации немаат достаточно ус-
лови за н^г^мошното напредував во струката, ста 
решината односно органот надлежен за назначува-
ње може да им одреди срок во кој што се должни 

да ги положат предвидените стручни испити, 
Надлежниот член н^ В л ^ ^ ч , ппетсетптел на 

комитет односно комисија на Владата, Генерал-
ниот секретар на Владата к а к о и д р у 
ги-е старешини односно органи надлежни за на^ 
зии^ењо полани со ттч се гтог^^^^т сите службе-
ници преку курсеви и стручни испити да стек-
нат потребна спрема предвидена за одредени зва-
ња.Тие исто така ќе се грижат па се остпарат сп-

п-угпебни услови како с л у ж б е н и т е од пони-
ски звања би добиле потребна стручна и школска 
спрема за стечуење повисоко звање. 

Во таа цел Министерот н а г р а д е ж и т е 
на НР М^седонија к'е донесе во срок од 
од 6 месеци од денот на влечењето во сила на оваа 
Уредба во согласност со Претседателот на Владата 
на НРМ правилник во кои што к'е се предвидаг 
поблиски одредби за стручниот испит, како и за 
организацијата, планот и траењето на курсевите 
потребни за. стечуење на стручната спрема. Во тој 
правилник може да се постави како услов за сте. 
ч у е в м е на о п р е м е н о т о звање стручната и школска, 
та спрема наведена во членот 2 (трета колона) од 
оваа Уредба. 
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Со правилникот од претходниот став к'е се 
Пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од. други струки во градежната 
струка, 

^ Член 5 
Во звањето помлад градежен инжињер и по-

високи од не1 о потребна е факултетска опрема. 
Исклучително, службениците со звањето виши 

градежен техничар кои што се истакнуат со своето 
Високо научно и стручто знање, можат да се по-
стават во звањето градежен советник и виши гра-
дежен советник со решение од надлежниот члч,н 
па Владата, претседател на комите тодносно ко-
ш е в а на владата до колку е надлежен за назнз-
дуење, Генералниот секретар на Владата и од 
органот на народниот одбор надлежен за назнчуе-
^ е по претходна оценка на стручна комисија а во 
согласност со Претседателот на Владата на НРМ. 

Член 6 
' На звањата од членот 2 на оваа Уредба можат 

ЈП се додаваат ознаки од поуска специалност на 
Градежната струка, како што се ,,урбанист, „ар-
хитект", хидротехничар", „за сувоземни патишта'5 

П слично. 
Член 7 

%ко се покаже службеникот стручно неспособен 
аа вршење работите од звањето во кое што се на-
кија , може да биде вратен на звање кое што му 
одговара на неговата стручна способност. 

Образложено решение за тоа донесуе стареши . 
вата односно органот надлежен за Назначуење. 
Против ова решење службеникот има право на 
жалба во смисла на чл. 18 Законот за државните 
службеници. 

3. Приправничка служба 
Член 8 

Лада кои што прв пат влегуат во државна слу 
шба и тоа во градежната струка, а немаат стручна 
вратеа за вршење рабоги на одреденото звање во 
јаваа струка, се примаат во струката како приправ 
види. 

Исклучително, лицата, кои што прв пат вле-
з а т во државна служба и тоа во градежна 
струка, а имаат потребна спрема и стручна пракса 
за вршење работите на звањето од градежната 
струка, можат веднаш да се назначат на одредено 
гвање, со тоа да го положат пропишаниот стручен 
испит за тоа звање односно стручниот испит на 
Соответното почетно звање во срок кој што к'е го 
одреди старешината односно органот надлежен за 
назвачуење во решението за назначуење доколку 
с таког испит предвиден. Овој срок не може да 
биде подолг од година дена. 

С Јарешината односно органот надлежен за на 
аначуење може лицата ,од претходниот став и да 
ји ослободи од полагањето на стручниот испит, 
ако е нивната стручна Спрема докажана и му од-
говара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 9 
Во градежната струка приправничката служба 

лостон за звањата пом,лад градежен техничар и 
вомлад. градежен иАжиФер. 

4 Приправничката служба" за звањата одЈ пред / 
кодниот став трае две години? - т 

- Вр. Ѕ2 
П 

Поблески одредби за приправничката служба 
ќе сс пропишат со правилникот од членов А т 
оваа Уредба. 

Член 10 
Министерот на градежите на НРМ може во 

согласност со Претседателот на Владата на НРМ 
да установуе приправничка служба и за други зва^ 
ња од оваа струка, или да ја укине веќе уста"1 

новената приправничка служба. 

4.0тказни срокови 
Член 11 

Отказниот срок во смисла на чл, 43 од За-
конот за државните службеници од градежната 
струка изнесуе: 
Ј до 10 години служба — 2 месеца; 

од 10 до 20 години служба - 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца.1 

Отказниот срок на службениците чиите зва 
ња се распоредени во трета и четврта врста, ако 
имаат помалку од пет години служба, може да 
мзнесуе еден месец. 

Во исклучи 1елни случаи старешината одно-
сно органот надлежен За назначуење може со слу 
жбеникот да договори и подолг срок од срокови-
те предвидени во претходните ставови, но најдоа 
аго до шест месеци. 

Во годините на службата за отказниот срок 
се засметуе само времето које што се признава 
како време проведено во непрекината државна 
служба. 

Член 12 
Службениците кои што се обврзале да про-

ведат договорено време во државна служба врз 
основа на школуење на државен трошок, стипе-
ндија и слично не можат за тоа време дјз ја от? 
кажуат службата. , - . а 

5. Конорарни службеници 
Член 13 

Во исклучителни случаи, кога потребата на служ 
бата бара, во градежната струка можат да се 
примат на работа стручњаци како хонорарни слу-
жбеници под услови и во границите на чл.16 од 
Законот за државните службеници. 

Хонорарните службеници можат да бидат пла 
тени во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престануе по извршена-
та работа. Ако извршуењето на одредени работи 
не може унапред да се предвиди во траење, служ-
бата моДе да престане врз основа на" обостран 
отказ во срок ,од 14 дена, до колку со договор не 
е. инаку одредено. 

Член 14 - ' 
Ако за хонорарот службеници се земат туѓи 

државјани, мора со нив претходно да се склопи 
договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, от-
казниот срок за хонорарните службеници туѓи 
државјани, изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредба 
Член 15 . ^ , . 

Преведуењето на службениците во доењава--
од членот 2 на оваа Уредба ќе го изврши надлеж-
ниот чл^иг пре-тседател на комтет о л носно" к о миси) а 
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ва Владата до колку е надлежен за назначуење, 
Генералниот секретар на Владата како и органот на 
народниот одбор надлежен4 за^ назначуеше,-си! е 
10 согласноста со "^егседателог на Владата на НРМ. 

Во исклучителни и нарочни случаи с гарет 
ната одирсна органот надлежен за; шначуење мо-
же да^ назначи/ на одредени положај и службени-
ци, не одрсдуејки им звања од оваа Уредба, 

Чјлзн 1 6 

Министерот на градените на НРМ во соглас-
ност со Претседателот н а Владата може да укине 
В менуе веќе установени звања или да уведуе но 
Ши звањево градежната струка 

Член 17 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го извр-

ши распоредот на звањата од чл, 2 на оваа Уредба 

во врсти во смисла на членот 12 од Законот за 
државните! службеници. 

Член 18 
Се овластуе Министерот на градежите на НРМ 

да во согласност со Претседателот на Владата из^ 
дава посебни напатствија за спроведуењего на 
оваа Уредба, 

Член 19 
Оваа Уредба влегуе во сила с одено! на обја-

вувањето и во „Службен весник на Народна Реду. 
блика Македонија". 

Во 9511 24 IX 194 год. - Скопје, . 

Претседател на Владата на НРМ, 
Л. Колишевски, с. р. 

Мшшиер на грабежите, 
Т, Ношпал, с! р, 

Врз основа на чл, 94 од Законот за државни., 
те службеници во врска со Решението на Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ Бр. 705 
од 10 септември 1946 год, за аналогно применув-
але на државните , службеници на Народна Репу" 

блика Македонија прописите за сојузните држав. 
ни службеници, содржани во Законот за држав-
ните службеници, и врз основа на чл. 14.од Основ 
ната уредба за геолошката струка донесена од 
Владата на ФНРЈ, Владата на Народна Република 
Македонија по предлог на-Министерот на инду. 
егри јата и рударството ја донесуе следната 

Уредба 
за г ешЈжага струка 

1 Појам на струката 

Член 1 

Геолошката струка ја сочинуат звањата кој 
Јото ги обфак'аат работите: испитуење на геолош-
киот состав и струката на земјата со цел на петра во звањата од геолошката струка: 

жуење, утврдуеше и пронаЈДуење ни сит,е видови 
корисни минерални блага, 

Член 2 
Звањата и основните, работи кои што ги I ж ,^т 

службениците на Наоодна Република Македонија 

9 бр. ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТРУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО " ј 

I ПОМОШНИГЕОЛОШКИ ХШТ9Ч 

Ш^МШбшлшодои 

1 Помлад геолошки техничар 

9 ГфвЈШШМШ ГЌЈЕЈМтр 

-Ш 0И11М Г Е Т Т Ш Н Ѓ 7 

Участвуење во исцртуењ^ не планови ски 
в,и и детали 

Исцртува на посложени планови скиде 
V детали или раководење со цртички р?, 
Соти 

В 
Соработка на проектирање авн " ,п^ г 
шадзор над работи о,в помал абем., 

Соработка на проектирање иза одо нд 
Надзор на работи оц по "^м обе^ 

ИроеЈгггфаА?̂  изводење и зад̂ ор илч ј 
. лош ките работи шѕ помал обем и сора̂  
ботка и ироекбирање ично мѕе и 'на ' 
ибџ ѓбђлоквкмФ' рз̂ птѕѓ -оа- поголем 'О̂ртќ ' 

а) Непотполно средно школо, курс на тезѓ 
ничко цртање Ц почожен испит; ^ 
б) Практична спрема за вршење на цртач 
км работи, курс на техничко цртање и 
положен.Стручен испит 
в) стручно школо на техничко цртање ^ 
положен стручен испит' , 

Потребна пракса и покажан успеде во звѕ 
ихјто помошен геолошки цртдч 

а) Завршено среднОЈгехничко^УИфло или 
на него рамно стручно школо и положен 
стручен испит; Д ' -
б) потребна пракса во звањето геолошки 
цртач завршен курс и положен ^стручен 
испит за звањето помлад геолошки тех-
ничар 

Потребна пракса^ покажана стручна спо^ 
собност и успеизнЈ работење во звањето 
помлад геолошки темничар' : 

" ' - - - - ; - - Л -
Потребна пракса^ покажала -Слична спо 
еобност. и успешно раѓоте^е во злањедо' 
геолошки гехничлр и по ^жен ст,^чбн ќе 
п̂ т за здание' виигн '̂ блоШкИ Техничар 
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8Л Помлад геолог 

X Теолог 

г Виши ЅчдоиЦ 

9 Геолошка согетмв 

О, Виши геолошко р и н г о т 

' Соработка го сите геолошки работа 
умаствуен,е во работењето на геолошко 
,екипи на терен и самостојно вршење гео-
лошки работи од помал обем, ; 

Самостојно вршење работи на поедини 
Гранки на геолошката дејност и раково-
дење со работење на поедини геолошка 
екипи на терен 

Самостојно вршење сите работи од тео' 
Лошка струка кои што бараат специалнк 
ѕнања и раководење со работењето но 
поедини групи екипи на терен. 

Организирање геолошката дејност и РО-
одавање практични проблеми од област 
на геолошката струка. 

Студиско проучуење во врска со пракн 
Личното организирање геолошките истЈ)ов 

жуења од поголем размер 

Геолошка група на наука на математ-
ичко-Природна чинот факултет или м и 
^кињерско'Гео пошка односно рударска 
Група на техничкиот факултет и положај 
Стручен испит, 

Потребна пракса и покажан успех де 
Швањето помлад геолог, 

Потребна пракса во звањето геолог ( 
покажана повисока спрема за практично 
Организирање на геолошки истраживања. 

Потребна пракса во звањето виши геа^ 
лог и покажана способност во практики 
мото организирање на геоЈЧииката деј^ 
Ност ИЛИ во научните работи 

Потребна пракса во звањето геолошко 
Советник и сестрано познавање геолога^ 
ките проблеми докажано во практичното 
организирање на геолошки! е истражуењо' 
од поголем размер и во научното раба^ 
тење од областа на геологијата. 

Член 3 

Министерот на индустријата и рударството 
на НРМ во согласност со Претседателот на 
Владата на НРМ к'е донесе напатствие во кое што 
поблиску к'е се одредат работите за поедини звања 
од членот 2 на оваа Уредба. 

Член 4' 
Назначуењето односно унапредуењето на 

службениците во звањата од членот 2 на оваа Уред 
ба се врши спрема стварната способност на служ 
бениците за вршење работи од одреденото звање. 

Школска спрема, курсеви и испити од членот 2 
(третаколона) на оваа Уредба, со која што се сте" 
чуе потребната стручна спрема, не се сметаат како 
услов за стечуење одреденото звање, но само како 
критериум за стручната способност на службени 
кот. Но, ако службеникот и без предвидена школ 
ска спрема односно курс и испит се покаже да е 
стручно спремен да ги врши работите од одреде-
ното звање, може да се назначи на тоа звање. 

На службениците, кои што заради недостаток 
на школски квалификации намаат достаточно ус 
лови за натамошно напредуење во струката, ста-
решината односно органот надлежен за назначуе 
ње може да им одреди срок во кој што се должни 
да ги положат предвидените стручни испити. 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија на Владата, Генерал, 
илот секретар на Владата к а к о и д р у 
гите старешини односно органи надлежни за на-
значуење должни се да се погрижат сите службо 
мици преку курсеви и стручни испити да стекнат 
потребна спрема предвидена за одредени звања. 
Тие исто така к'е се грижат да се остварат сите 
потребни услови како службениците од пониски 
звгња би добиле потребна стручна и школска спре 
ма а за стечуење повисоко звање. 

Во таа цел Министерот на индустријата и ру-
дарството на НРМ к'е донесе во срок од шест ме-
сеци од денот на влечењето во сила на оваа Уред 

ба во согласност со Претседателот на Владата! 
правилник, во кој што к'е се п^едвидат поблиски 
одредби за стручниот испит, како и организација 
та, планот и траењето на курсевите потребни 
за стечуење стручната спрема. Во тој правилник 
може да се постави како услов за стечуење на? 
одредено звање стручната и школската спрема на; 

ведена во членот ^ (трета колона) од оваа Уредба. 
Со правилникот од предходниот став к'е сеј 

пропишат истовремено и одредби за прејдуењв! 
то на службениците од други струки во геолошка' 
та струка. 

Член 5 ; 
За звањето помлад геолог и повисоки од него 

потребна е факултетска спрема. 
Исклучително, службениците со звањето ви 

ши геолошки техничар кои што се истакнуат со! 
своето високо научно и стручно знање, можат, 
да се назначат во звањето геолошкии советник и 
виши геолошки советник со решение надлежнион 
член на Владата, претседател на комитет одно-
сно комисија на Владата доколку е надлежен зш 
мисија, а во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ. 

Член 6 
Ако се покаже службеникот неспособен ча 

вршење работите од звањето во кое што се наво^ 
г'а, може да биде вратен на звање кое што му од-
говара на неговата стручна способност. 

Образложено решење за тоа донесуе старее 
шината односно органот надлежен за назначува 
ње. Против ова решение службеникот има пра^ 
во на жалба во смисла на член 18 од Законот зШ 

државните службеници. 
3. Приправничка служба 

Член 7 
'Лица кои што прв пат влегуат во државна 

служба и тоа во геолошката струка, а немаат 
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стручна пракса за вршење работи на одреденото 
Звање во оваа струка, се примаат во струката ка-
ко приправници. . 

Исклучително, лицата кои што прв пат вле-
з а т во државна служба и'тоа во геолошката стру 
ќа,.а имаат потребна спрема и стручна пракса за 
вршење работите на звањето од геолошката отру 
зка, можат .веднаш да се назначат на одредено зва 
н,е, со тоа да го положат пропишаниот стручен ис-
1жт за тоа звање, односно стручниот испит на со-
ответното почетно звање доколку е таков испит 
предвиден во срок кој што к'е го одреди старе" 
ушната односно органот надлежен за назначуење 
ко решењето за назначуење. Овој срок неможе да 
биде подолг од година дена. 

I Старешината односно органот надлежен за на 
значуење може лицата од предходниот став да 
Ги ослободи од полагањето на стручниот испит, 
ако е нивната стручна спрема докажана и му од 
Одгбвара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 8 
Во геолошката струка приправничката слу-

жба постои за звањето помлад геолошки техни-
чар и помлад геолог. 

Приправничката служба за звањето од прет-
ходниот став трае две години. 

Поблиски одредби за приправничкаа служба к'е 
се пропишуат со правилникот од членот 4 на оваа 
Уредба. 

Член 9 
Министерот на индустријата и рударството 

на НРМ може во согласност со Претседателот на 
Владата на НРМ да установуе приправничка сл;/ 
жба и за други звања од оваа струка или да ја 
укикуе век'е установената приправничка служба. 

4. Отказни срокови 
Член 10 

Отказниот срок во смисол на член 43 од За-л 
конот за државните службеници за службеници-
те од геолошката струка изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
. преку 20 години служба — 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците чиите зва-

ња се распоредени во трета и четврта врста, ако 
имаат помалку од пет години служба, може да 
изнесуе едек месц. 

Во исклучителни случаи старешината одно-
сно органот надлежен за назначуење може со 
службеникот да договори и подолг срок од сро-
ковите предвидени во претходните ставови, но 
најдолго до шест месеци. 

Во годините на службата за отказниот срок 
Ќе засметуе само времето кое што се признава ка-
ко време проведено во непрекината државна слу 
5кба. 

Член П 
Службеници кои што се обврзале да прове-

дат договорено време во државна служба врз ос-
нова на школуењето за државен трошок, стипен-
дии л слично, не ,можат за тоа време да ја отка-
жуат службата. 

5. Хонорарни службеници 
Член 12 

Во исклучителни случаи, кога потребата на 
службата бара, во геолошката струка можат да 
се примаат на работа стручњаци како хонорарни 
службеници под услов и во границите на членот 
16 од Законот за државните службеници. 

Хонорарите службеници можат да бидат пла 
тени во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престануе по извршена 
та работа. Ако извршуењето на одредени работи 
не може унапред да се предвиди во траење, служ 
бата може да престане врз основа на обостран от-
каз во срок од 14 дена, доколку со договор не е 
инаку одредено. 

Член 13 
Ако за хонорарни службеници се земат ту-

г'и државјани, мора со нив претходно да се' склу 
чи договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, от-
казниот срок за хонорарните службеници туг'и 
државјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 14 
Преведуењето на службениците во звањата 

од членот 2 на оваа Уредба к'е го изврши надлеж 
ниот член на Владата, претседател на комитет од 
носно комисија на Владата до колку е надлежен 
за назначуењ^, Генералниот секретар на Владата 
како и органот на народниот одбор надлежен 
за назначуење, —̂  сите во согласност со Претседа 
телот на Владата на НРМ. 

Во исклучителни и особени случаи стареши-
ната односно органот надлежен за назначуење 
може да назначи на одредени положаи и службе 
ници, не одредуејк'и им звања од оваа Уредба. 

/ Член 15 
Министерството на индустријата и рударството 

на НРМ во согласност со Претседателот на Вла-
дата може да укине и менуе век'е установени зва-
ња или да уведуе нови звања во геолошката стру-г 
ка. 

Член 16 
Претседателот на Владта на НРМ к'е го из . 

врши распоредот на звањата од членот 2 на оваа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Зако 

нот за државните службеници 
Член 17 

Се овластуе Министерот на индустријата и 
рударството на НРМ да во согласи сг со Претсе 
дателот на Валдата издава потребна напатствија 
за спроведувањето на оваа Уредба. 

Член 18 
Овза Уредба влегуе во сила со денот на сбја-

вуењето во „Службен весник на Народна Репуб" 
лика Македонија". 

Бр. 4513 24 IX 1947 год Скопје. 
Претседател на Владата на НРМ, 

Л. Колишевски с. р. 
. Министер 

на индусријата и рударството, 
Инж. Г. Василев, с. р. 
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Врз основа ма нл. 94 од Законот ,де државни 
те службеници во врска со решението на Президиу 
мот на Народното собрание на НРМ Бр, 705 од 10 
Септември 1946 година, за аналогно применуење на 
државните службеници на Народна Р,епублика Ма-

кедонија прописите за сојузните државни службен 
ници, содржани во Законот за државните службен 
за геодетската струка донесена од Владата на 
ФНРЈ, — Владата на Народна Република Македон 
нија по предлог, од Претседателот на Владата ја да 
несуе следната х ' 

У р е д б а 
за геодетската струка 

1. Појам на о т р у л а 

Нлен Ш 

ВО шкотската ц т р у т спаѓаат сите звања кои 
фцо. опфаќаат; вршењето на работите на хриангу^ 
^Чи ја , нивелман, гравиметрија за геодетски цели, 

зграфиметрија! и детално премеруваа, аграрни 
Еера^ин и штв други геодетски работи потребни 

за уредуење земиштето, изработуење планови л 
карти и нормирање геодедски работи. 

2. Звање 
Плен 2 

Звањата и основните рабати кон што ги 
вршат службениците на Народна Република М 
дони ја во звањата на геодетска струка се: I 

ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВДЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТРУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

^ромошен водам дан Исцртуеље планови 
ШтФм 

в карти по капата 

Исцртува^ Шанови Ш Карти и раковвг 
дење ед работи на цсцртуење од помад 
обем 

Исцртуење Планови к карти да рок шга 
%% Сара папочна способност и раководење 
ед еабош на псцЈзт^ење, од роголев! 
обем. . I 

^ џ 
Вршеше поедини геодетски операции иаѓ 

Напатствија 

Вршење геодетски работи од пома^ 
рбет џо заједикца, м Геометар к геоде!?-
Ски инжињер. 

Самостојно р р ш т а ј геодетски ргбглс 
од помал обем и раководење (о овие ран 
0отд. Соработка т геодетски работи од 
поголем обем. 

Вршење и раководење. Со работи јод 
Поголем обем или вршење работи за кои 
што се бара подолга гранеа и специадна 
Стручна знаеле 

В 
Самостојно вршење Геодетски работ% 

од помал обем и раководење со овие ра -
(јоти. Соработка на геодетски работи од 
поголем обем^ 

' Вршење и раководење работи од пого-
лем обем или вршење работи за кои што' 
се бара подолга пракса^ 

Раководење со работи од поголем обем, 
Надзор над овие работи Извршуење пое-
дини работи за кои Што се бара пови-
соко специално стручно знаење. 

Организирање геодетската дејност Ре-
шавање практични проблеми од геодет-
ската струка. 

а) Најмалку 4 класа ги,мназија заѕрј-
шен курс на геодетско цртање к подо.^ 
жен стручен испит за звање помошен 
геоетски цртач. 

б) Стручна спрема стечена со пракса 
' ш положен стручен испит за звањето по^ 

дошен геодетски цртач 
Претходна пракса и покажан успех ве 

работа во звањето помошен геодетски 
адтач. 

Претходна пракер и покажан успех вф 
работа во звањето геодетски цртач 

Непотполно средно школо, свршен курс 
За геодетски помошник и положен стру-
чен испит за звањето геодетски помои^-
ник. 

а) Завршено средно техничко школо Ц 
положен стручен испит за звањето по-
млад геометар. 

б) Претхона пракса и покажан успе^ 
ВО работа во звањето геоетски помошник; 
ц положен стручен испит за звањето по̂ -
млад геометар 

Претходна пракса и покажан успех вф 
работа во звањето помлад геометар. 

Претходна пракса и покажан успех во! 
работа во звањето геометар, како и по-
волна оцена од надлежна комисија за: 
Технички и теоретски работи 

Завршен технички факултет и положев 
стручен испит за звањето помлад геодеЈЅ^ 
ски инжињер. . 

Претохдна пракса Ц покажан успех ви 
работа во звањето Помлад г.еодетски т ^ 
жањер, : 

Претходна Пракса К Покажан успеав де 
работа во звањето геодетски инжињер в 
поволна оцена од Надлежна комисија ДО 
^технички и теоретски работи^ ј 

Претходна пракса и покажан успех шШ 
звањето виши геодетска инжињер к цо^ 
кажана способност во практично;!! о ^ 
ганизина ње геодетската дејност 
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; ,Член 3 
Претседателот на Владата на НРМ к'е донесе 

напат-ствие во кое што поблиску к'е се одредат 
работите за поедини звања од членот 2 на оваа 
Уредба. 

^ Член 4 
Назначуењето односно унапредуењето на слу-

жбениците во звањата од чл. 2 на оваа Уредба се 
врши спрема стварната способност на службени-
ците за вршење работи од одреденото звање. 

Школска спрема, курсеви и испити од чл. 2 
Курета колона) на оваа Уредба, со која што се сте-
кнуе потребната стручна спрема, не се сметаат како 
услов за стечуење одреденото звање, но само ка-
ко критериум за стручната способнст на службе-
никот. Но, ако службеникот и без предвидена 
школска спрема, односно курс и испит се покаже 
да е стручно спремен да ги врши работите од од-
реденото звање, може да се постави на тоа звање. 

На службениците, кои што заради недостаток 
на школски квалификации немаат достаточно ус-
лови за натамошно напредуење во струката, старе 
Шината односно органот надлежен за назначуење 
може да им одреди срок во кој што се должни да 
ги положат предвидените стручни испити. 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија на Владата, Глав-
ниот , секретар на Владата како и други!е 
,старешни односно органи, надлежни за на-
значуење должни се да се погрижат сите службе-
ници преку курсеви и стручни испити да стекнат 
Потребна спрема предвидена за одредени звања. 
/Тие исто така к'е се грижат да се остварат сите 
употребни услови како службениците од пониски 
звања би добиле потребна стручна спрема за сге-
нуење повисоко звање. 

Во таа цел Претседателот на Владата на НРМ 
к'е донесе во срок од шест месеци од денот на 
ЈЈлегуењето во сила на оваа Уредба правилник во 
Кој што к'е се предвидат поблиски одредби за 
Стручниот испит, како и за организацијата, планот 
и траењето на курсевите потребни за стекиуење 
стручната спрема. Во тој правилник може да се 
Постави како услов за стекнуење на одредено зва-

стручната и школската спрема наведена во чл. 
2 (трета колона) од оваа Уредба. 

Со правилникот од претходниот став к'е се 
Прошират истовремено и одредби: за прејдуењето 
В1 службениците од други струки во геодетската 
струка. 

Член 5 
Во звањето помлад1 геодетски инжињер и по^ 

Високи од него потребна е факултетска спрема. 
Исклучително, службениците 'со звањето виши 

геометар кои што се истакнуат со своето 
Високо научно и стручно знање, можат да се 
)с!тават во звањето геодетски советник со решение 
:од надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија на Владата доколку е 
Надлежен за назначуење Генералниот секретар 
Ца Владата и од органот на народниот одбор над 
режен за назначуење по претходна оценка на 
Стручна комисија а во согласност со Претседате-
лот на Владата на НРМ. 

Плен 6 
'Ако се покаже службеникот стручно неспособен 
за вршење работите од звањето во кое што се нз-
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вог'а, може да биде вратен на звање кое што му/ 
одговара па неговата стручна способност. 

Образложено решение за тоа донесуе старото 
Ј,ата односно органот надлежен за назначуење,. 
Против ова решење службеникот има право на 
жалба во смисла на чл. 18 од Законот за државни: 
те службеници. 

3. Приправничка служба 
Член 7 

Лица кои што прв пат влегуаг во државна слу 
жба и тоа во геодетска струка, а немаат стручна 
пракса за вршење работи н-а одреденото звање во 
оваа струка, се примаат во струката како приправ 
ници. к 

Исклучите : ' лицата, кои што прв пат иле-, 
гуат во државната служба и тоа во геодетската, 
струка, а имаат потребна спрема и стручна пракер 
за вршење работите на звањето од геодетската 
струка, можат веднаш да се назначат на одредена 
звање, со тоа да го положат пропеаниот стручен 
испит за тоа звање односно стручниот испит на 
соодветното почетно звање во срок кој што к'е Г01 
одреди старешината односно органот надлежен зЗ 
назначуење во решението за назначуење доколку 
е таков испит предвиден. Овој срок не може да 
биде подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за на' 
значуење може лицата од претходниот став и да 
ги ослободи од полагањето на стручниот испит,; 
ако е нивната стручна спрема докалсаиа и му о д -
говара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 8 
Во геодетската струка приправничка служба? 

постои за звања!а помлад геометар и помлад гео^ 
детски инжињер. I 

Приправничката служба за звањата од прету 
ходниот став трае две години. 

Поблиски одредби за приправничката служба 
к'е се пропишат со правилникот од членот 4 на/ 
оваа Уредба. 

Член 9 ( ; 
Претседателот на Владата на НРМ може да 

установуе приправничка служба и за други звањ^ 
од оваа струка, или да ја укинуе век'е установената 
приправничка служба. , 

4. Отказни срокови 
Член 10 

Отказниот срок во смисла на .чл. 43 о-д Зако-Г 
нот за државните службеници, за службениците од; 
геодетската струка изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба —- 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца; 
Отказниот срок за службениците дните звања 

се распоредени во трета и четврта врста, ако има- ' 
ат помалку од пет години служба, може да изнесув 
,еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината односно, 
органот надлежен за назначуење може со службе-
никот да договори и подолг срок ;од сроковите 
предвидени во претходни,те ставови, но најдолго 
до 6 месеци. - 4; 

Во годините на службата за отказниот срок се 
засметуе само времето кое што се признава 
како време проведено во непрекината државна 
сл.ужба. 
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Член 11 
Службениците кои што се обврзале да прове-

дат договорено време во државна служба врз ос-
нова на шко^уењето за државен трошок, стипен-
дии и слично не можат за тоа време да ја откажу-
ат службата. 

5. Хонорарни службеници 
Член 12 

Во искручителни случаи, кога потребата на 
службата бара, во геодетската струка можат да 
се примаат на работа стручњаци како хонор.арни 
службеници под услови и во границите на членјог 
16 о,д Законот за државните службеници. 

Хонорарните службеници можат да бидат пла 
тени во месечен нос или паушално. 

Хонорарна^ служба престануе по извршената 
работа. Ако извршуењето на одредени работи не 
може унапред да се предвиди во тра-ење, службата 
може да престане врз основа на обостран отказ во 
срок од 14 дена, доколку ао договор не е инаку 
одредено. 

Член 13 
Ако за хонорарни службеници се земат туг'и 

државјани, мора со нив претходно да се склопи 
договор. 

Ако ао договор не е инаку предвидено, отказ-
ниот срок за хонорарните службеници туѓ'и држав 
јани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 14 
Преведуењето на службениците во звањата од 

чл. на оваа Уредба к'е го изврши надлежниот член 

на Владата, претседател на комитет односно коми-, 
сија на Владата до колку е надлежен з аназнзчуеч 
ње, Генерални секретар на Владата како и 
органот на? народниот одбор надлежен за назНа^уе 
ње, - сите во согласност со Претседателот на Вла 
дата на НРМ. 

, Во и,склучителни и особени случаи старешина-с 
та односно, органот надлежен за назначуење може 
одредуејк'и им звања од оваа Уредба 

Член 15 
Претедателот на Владата На НРМ може да ука 

не и менуе век'е установени звања или да уведуа 
нови звања во геодетската струка. 

Член 16 
Претседателот на Владата на НРМ к'е го изер; 

ши распоредот на звањата од чл. 2 на оваа Уредба 1 

во врсти во смисла на чл. 12 од Законот за држав 
ните-службеници. 

Член 17 
Је овластуе Претседателот на Владата на НРМ 

да издава потребни напатствија за спроведуењето 
да назначи на одредени положаји и службеници не 
на оваа Уредба. 

Член 18 ^ ' 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обја-: 

вуењето и во „Службен весник на Народна Репу-? 
блика Македони ја". 

Бр. 4514 24 IX 1947 год. - Скопје. ' 
Претседател на Владата на НРМ, 

Л. Колишевски, с. р. 
Министер на градежите 

Т. Ношпал, с. р. 

273 
Врз основа на чл. 94 од Законот за државни 

те службеници во врска со решението на Президиу-
мот на Народното собрание на НРМ Бр. 705 од 10 
септември 1946 година, за аналогно применуење на 
државните слул^беници на Народна Република Ма-
кедонија прописите за сојузните државни службе-

ници, содржани во Законот за државните службе-
ници и врз основа на чл. 14 од Основната уредба 
за струката планирање донесена од Владата на 
ФНРЈ, — Владата на Народна Република Македо-
н к а по предлог на Претседателот на Републикана 
ската планска комисија ја донесуе следната ; 

1. Појам на струката 
Член 1 

Струката планирање ја сочинуат сите звања 
кои што ги о п ф а т о т работите на подготвуење, 
изработуење и провеЈЗуење извршуењето на пер-: 
спективните и текук'ите планови на развиток на це 
локупното народно стопанство или поедините него 
ви гранки, на стопанските планови на Народна Ре-
публика) Македонија и на админитративно-терито 

У р е д б а 

за струката планирање 
ри јадни единици, како и пла.новите на поедини 
стопански установи и претпријатија. 

2. Звање 

Член 2 

Звањата и основните работи кои што ги 
вршат службениците на Народна Република Маке-
донија во звањата, во струката планирање се: 

I бр. ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊБ 
НА ЗВАН^ЕТО 

1, Помлад планер 

М. Планер 

ЈГ Помлад планер економист (инжињер) 

Вршење стручни работи на планирање 
за кој што не е отребна повисока спре-
ма, по напатствија на службеници од 
виши звања од оваа струка. 

Самостојно вршење на поедини струч-
ни работи на планирање. 

Вршење стручни работи на планирање 
за који што е потребна повисока спрема, 
по напатствија на службениците 6д ви-
шите звања од ова! струка 
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? бр. ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТКЧУ6ЊВ 
НА ЗВАЊЕТО 

4, Планер економист (инжињер) 

1 Наим имер оошммг 

В Соѕетннк м планирана 

ш т о м м шшпграше 

Самостојно вршење стручни работи на 
планирање за кети што е потребна пови-
сока спрема^ 

Раководевме со одредена група работи 
ша планирање, 

Вршење и раководење со работи па 
Планирање ОЈ ОИПРЦЕНА стопанска гранче 
односно одреден сектор на општото (син-
тетичкото" планирање и ппоучуење и 
џбрлботуење сложени проблеми на стру-
ката ма планирање. 

Вршење и раководење с оработи па 
дотирање на групи стопански грешки 
одвоено секторот од општото (синтетич-
кото) планирање к научно проучуење и 
обработување на најсложени проблеми и 
давање мнение и предлози за нивното ре-
шавање. 

Член 3 
Претседателот па Републиканската планска ко 

мисија во согланост со Претседателот на Владата 
НРМ к9е донесе напатствие во кое што поблиску 
к'е се одредат работи за поедини звања од членот 
2 на оваа Уредба. 

Член 4 
Назначуењето односно унапредуењето на слу-

жбеници ге во звањата р д чл. 2 на оваа Уредба се 
врши спрема стварната способност на службени-
кот за вршење работи од одреденото звање. 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитетот односно комисија на Владата Генерал-
ниот секретар на Владата како и дру-
гите старешини односно органи надлежни за на-
вначуење должни се да се погрижат сите службе-
ници преку курсеви и стручни испити да стекнат 
потребна спрема предвидена за одредени звања. 
Пие исто така к'е се грижат да се остварат сите 
потребни услови како службениците од пониски 
аван-з би добиле потребна стручна и школска спре 
Ма за стекнуење повисоко звање. 

Во таа цел Претседателот на Републиканската 
планска комисија к'е донесе во срок од шест ме-
сеци од денот на влечењето во сила на оваа Уред 
ба во согласно:т со Претседателот на Владата на 
Народна Република Македонија правилник во 
кој што ќ е се предвидат поблиски одредби за 
стручниот лспит, како и за организација га, планот 
и траењето на курсевите потребни за стекнуење 
Стручната спрема.. Во тој правилник може да се 
постави како услов за стекнуење на одредено зва-

стручната и школската спрема од другите стру 
ки. 

Со правилникот од претходниот став к'е се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од други струки во струката пла-
нирање. 

Член Г, 
За звањето помлад планер - економист ?ин-

јкињер) и повисок од него потребна е факултет 
спа спрема, или на не јна рамно високо школо. 

Исклучително, службениците со звањето 
планер, кои што се истакнуат со своето 
високо научно и стручно звање, можат да се по-
стават во звањето советник за планирање и виши 

советник за планирање со решение надлежниов 
член на Владата, претседател на комитетот зднде 
но комисија на Владата до колку е иадтежмг де 
навначуење Генералниот секретар не 
на Н. Р. М. и од органот на најдолниот О Д ^ С Ј над-
лежен за назначуење по претходна оценка де 
стручната комисија а во согласност со Претседа-
телот на Владата на Н. Р. А! 

Член 6 
Ако службеникот се покаже неспособен де 

вршење работи од звањето во кое што се 
вог'а, може да биде вратен на звање кое што му 
одговара на неговата стручна способност. 

Образложено решение за тоа донесуе стзрсши 
ката односно органот надлежен за назначуење. 
Против ова решеше службеникот има право на 
жалба во смисла на чл. 18 од Запалки за државните 
службеници. 

3. Приправничка служба 
Член 7 

Лица кои што прв пат влегуат во државна слу 
жба ч тоа во струката планирање, а немаат струч-
на пракса за вршење работи на одреденото звање 
во оваа струка, се примаат во струката како при^ 
правници. 

Исклучително, лицата, кои што прв пат вле-
гуат во државна служба и тоа во струката плакиќ 
рање, а имаат потребна спрема и стручна пракса 
за вршење работите на звањата од струката пла-
нирање, можат веднаш да се назначат на одредено 
звање, со тоа да го положат пропеаниот стручен 
испит за тоа звање односно стручниот испит на 
соодветното почетно звање во срок кој што к'е га 
одреди старешината односно органот надлежен за 
назначуење во решението за нззнзчуење доколку, 
е таков испит предвиден. Овој срок не може да 
биде подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за на 
ѕначуење може лицата од претходниот став и да 
ги ослободи од полагање на стручнит испит, 
ако е нивната стручна спрема е докажана и му од-
говара на звањето нз кое што се назначуат. 

Член 8 
Во струката планирање прправничката служба 

постои за звањето помглзд планер и помлад пла-
нер-економист (инжињер). 
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Приправничката служба за звањата од прет. 
кодниот став трае две години. 
- ' Поблиски одредби за призравничката служба 

к'е се пропише со правлникот од членот 4 на оваа 
Уредба, 

Член 9 
Претседателот на Републиканската планска ко-

мисија во согласност со Претседателот на Владата 
на НРМ може да установуе приправничка служба и 
за други звања од ова струка, или да ја укинуе ве-
к'е установената приправничка служба. 

4. Отказни срокови 
Член 10 1 ^ 4 

Отказниот срок ве смисла на чл. 43 од Зако" 
дот за државните службеници, за службениците од 
струката планирање изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца ; 
преку 20 години служба — 4 месеца; 
Отказниот срок за службениците чиите звања 

се распоредени во треЈа и четврта врста, ако има-
ат помалку од пет години служба, може да изнесуе 
еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината односно 
органот надлежен за назначуење може со службе-
никот да договори и подолг срок од сроковите 
предвидени во претходните ставови но најдолго до 
6 месеци. 

Во годините на службата за отказниот срок се 
аасметуе само само времето кое што се признава 
како време проведено во непрекината државна 
служба. 

Член 11 
Службениците' кои што се обврзале да прове-

дат договорено време во државна-служба врз ос-
нова на школуењето за државен трошок, етилен^ 
дни ч слично не можат з,а тоа време да ј,а откажу-
ат службата. 

5. Хонорарни службеници 
Член 12 

Во исклучителни случаи, кога потребата на 
'службата бара, за струката планирање можат да 
се примаат на работа стручњаци како хонорарни 
дсужбеници под услови и во границите на членот 
16 од Законот за државните службеници. 

Хонорарните службеници можат да бидат пла 
Тени во месечен износ или паушално. 

Хонорарна^ служба престануе по извршената 
работа. Ако извршуењето на одредени работи не 

%може унапред да се предвиди во траење, службата 

може да престане врз основа на обостран отказ во 
срок од 14 дена, доколку со договорот не е инаку, 
одредено, 

Член 13 ' ' 
А т Ш ^ т б р ѓ р н ц елржбеттќ њ ! 

д р ж а в н и ; Јддјра со нив Да склопи дого^ф. 
Аго а' Договор не е к т к у предвидено, опеаја 

нш срок м хонорарите емушбелица %угџн држш 

6. Завршни одредби 
Член 14 

Преведувањето на службениците во нивните 
звања од чл. 2 на оваа Уредба к'е го изврши над-
лежниот член на владата претседател т и комитет, 
односно комисија на Владата до колку с надлео 
жен за назначување, Генералниот секретар на Вл де-
лата на Н. Р. М. како и орган на народниот одбор 
надежен за наЗкачуење, - ст/те во р.асност -о 
Претседателот на Владата на Н. Р. М. 

Во исклучителни и особени случаи стареппгна" 
та односно органот надлежен за назначуење може 
да назначи на одредени положај и службенион, не 
одреду ејки им звања од оваа Уредба 

Член 15 
Претседателот на Републиканската планска ко 

мисија во согласност со Претседателот на Влада-
та на НРМ може да укине и менуе век'е устата"1 

Вен" звања или да уведуе нови звања во струката' 
планирање, 

Член 16 
Претседателот на Владата на НРМ к'е го извр 

ши распоредот на звањата од чл. 2 на оваа Уредба 
во врсти во смисла на чл. 12 од Законот за држав 
ките службеници. -

Член 17 
Се овластуе Претседателот на Републиканска-

та планска комисија да во согласност со Претседа-
тел на Владата на НРМ издава потребни напатен5 

виј а за спроведуењето на оваа Уредба. 

Член 18 ' 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обја^ 

вуењето и во „Службен весник наѓ Народна Реауч 
блика Македонија". - ' 

Бр, 9507 од 24 IX 1947 год. - Скопје. I 
Претседател на Владата на НРМ,, 

Л. Колишевски! с, р. 
Претседател на Републиканската 

планска комисија 
К. Милевски, с. р. 

1 Врз основа на чл. 94 од Законот за држав-
ните службеници во врска со Решениот на Прези-
диумот на Народното собрание на НРМ бр. 705 
од 10 септември 1946 година, за аналогно приме-
нував на државните службеници на Народна Ре-
публика. Македонија прописите за сојузните др-

Уредба 

жавни службеници, содржани во Законот за др^ 
жавните службеници, и врз основа на чл. 14 од 
Основната уредба за статистичката струка донесе^ 
на од Владата на ФНРЈ, - Владата на Народна 
Република Македонија по предлог од Претсед1И 
телот на Републиканската планска комисија ја ден 
несуе следната , 

за статистичката струка 
1. Појам на струката кои т опфатат работите во врска со евиденции 

јата на масовните општествени појави, а кои што 
Член 1 се состои: 

Статистичката струка ја сочинуат звањата . 1) во поставуење на статистичка методоло^ 
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гиј^ и вршење социално-економска анализа врз 
основа на познавање проблемите на класификаци-
јата н^ масо^ндге.. рцш^Јавени, појава ,цичдР^р 
групирање, табрл^рзн^ утврдуење на средните 
вредности,,; :Индек9рте ^роеви, л кореладионитд 

, , , . ѕ ' ч , ' 
? 2) во брган^зација на статистички одежда,, 
врз основа на познавање на сметководствената и" 
оперативната евиденции и правилно поставуење 
па организациониот план на изводење статистич-
ките полиси и теку^ите извеш тајни служби; 1 " 

3) во статистичка техника; која што особено' 

ги обваќа: сите врсти на рачно и машинско, с р блу-
ење, машине но сметање, техниката на составуе-
ње стагиетички табели, техничко умножуење и 
графичко прикажуење на статистичкиот.материи 
ал, 

2. Звања 

Член 2 
Звањата и основните работи кои што ги вр^ 

шат службениците на Народна1 Република Маке^ 
докија во звањата од статистичката струка се: I 

р бр. ЗВАЊА 
Г. Л 

ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊБ ј  

ѓНА ЗВАЊЕТО -
' ' ' .. , - ,. -ј 

I Помошва статистички машшулант 

а Статиствчхи манипулаи^ 

1 Помлад с т а т и в и т е 

1 Статистичар 

1 Помлад статистЈГ-економист 

а Статистадс економист 

I Виши статистиц-екожшисаг 

Ш епѓттрџк г о д е ш е 

Џ ваши статистичка Метмж 

Вршење статистичко-технички работи од 
помал обем; собирање^ провгруеље, прев 

брбЈуење и табелирање на'сгиистичкиот, 
материал; техни.чките работа на механич 
мото сметање како ,што се; сметање на 

разни машини за сметање (електрични и 
Обични)9 без оглед за кои дели ова Сме-
тање Се врши; технички работи^ умно,, 
жуење сортирање и слично. 

Самостојно вршење работи во механизам 
одата ^а техничкото обрабЈгуење^ грав 

фичкото прикажуење; статистичко см,ет^ 
воената служба водењето работи на, с о в 

бирање, проверуење, ,преброј уење^ и га-
з и р а њ е на статистичкиот материал кај4 

ко и другите слични работи 
В 

(доставање организациони шемч и нацрти 
ле и обработуење на статистички подади 
Спрема добиените напатствија и самостој 
но водење на одреден сектор на статив 
СтичќоЈгехнички работи како; графика, 
механичко сметање, механичко табелира-
ње во помали организациони единици 

Составање организациони цени и нацрти 
па статистички работи од сите форми за 
одреден сектор на статистичка работа 

В/ 
Водење статистичка служба од одредена 
сопнати)^економска гранка во методоло-
синиот и статистичко,,техничкиот поглед. 

Поставам организациони шеми и пла. 
нови на статистички работи и евиденции 
За поведе слични гранки на општествено, 
стопанската дејност 

Поета вање организациони шеми и плапо 
де на статистичките работи и евиденција 
V осите гранки на поштествено^стопанска 
^ д е ј н о с т и давање основни методолошки 
смерници, за статистички работи во по-
едини гранки 

Проучуење н/обработуење посложени про 
0леми од областа на статистичката стру^ 
аа ' 

Студиско п р о с е њ е п решаваше наЈсло-
Шени. проблеми од областа на статистичка 

Завршено средно стручно 'пцолв иЈли'ср;ед 
но школо со, среден статистички ку^с и 
положен среден стручен испит -
б о ова звање можат да се назначат и 
статистички манилуланти кои што за 
вршиле среден статистички курс 

Потребна пракса во звањето помлад ста-
тистичар и способност за вршење звањето 
на статистичар 

Факултетска спрема и положен стручен 
испит 

Потребна пракса и успех во работењето 
4 озвањето помлад стттистик економист 

Потребна пракса и успех во работа вњ 
ввањето статистик,економист 

Потребна пракса во звањето виши ста.ч-
систик.економист, и покажана способност,. 
во практичното организирање на стати^ 
етичката или во научите' работи 
Потребна пракса во звањето виши стати^ 
во звањето . помлад статистик економист, 

, во . практичното организирање, на с т а т и -
стичката служба и во научното работење 
Од статистичара област 
Потребна пракса во звањето статистички 
советник и сестрано познавање статистич 
ката струка докажано со успеси во прак 
точното организирање на^ статистичката 
служба и во научното работење од стати 
етичката област, 

Член 3 
Претседаваш Ј н а Републиканската. планска 

џ^уш^тџ во. согласност со Пјре^датедот на Вла-

дата на НРМ ќе донесе напатствие во кое што 
блиску ќе се одредат, работите аз поедини звања 
од. членот 2 на оваа Уредба . . 
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Член 4 
Назначуењето односно унапредувањето на слу-

жбениците во звањата од членот 2 на оваа Уредба 
се врши спрема стварната способност на службе-
никот за вршење работи од одредено звање. 

Школска спрема, курсеви и испити од членот 
2 (трета колона) на оваа Уредба, со која што се 
стечуе потребна стручна спрема не се сметаат ка-
ко услов за стечуење одредено звање, ами само 
како критериум за стручната способност на служ-
беникот. Но, ак 0 службеникот и без предвидена 
школска спрема односно курс и испит се покаже 
да е стручно спремен да ги врши работите од од-
реденото звање, може да се назначи на тоа звање. 

На службениците, кои што заради недостато-
кот на школски квалификации немаат достатачно 
услови за натамошно напредуење во струката, ста-
решината односно органот надлежен за назначу-
ење може да им одреди срок во кој што се должни 
да ги положат предвидените стручни испити. 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комине ја на Владата Генерал" 
ниот секретар на Владата к а к о и дру-
гите старешини односно органи надлежни за наз-
начуење должни се да се погрижат сите службе-
ници преку курсеви и стручни испити да стекнат 
потребна спрема предвидена за одредени звања. 
Тие исто така ќе се грижат да се остварат сите по-
требни услови како службениците би добиле по-
требна стручна и школска спрема за унапредуе-
ње во повисоко звање. 

Во таа цел, Претседателот на Републиканска-
та планска комисија, ќе донесе во срок од 6 месе-
ци од денот на влечењето во сила на оваа Уред-
ба во согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ правилник во кој што ќе се предвидат по-
блиски одредби за стручниот испит како и за ор-
ганизацијата, планот и траењето на курсевите по-
гребни за стечуење стручна спрема. Во тој пра-
вилник може да се постави како услов за стечуе-
ње одредено звање стручната и школската спрема 
наведена во членот 2 (трета колона) од оваа Уре-
дба. 

Со правилникот од предходниот став ќе се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од другите струки во статисти-
чката струка. 

Член 5 
За звањето помлад статистик-економист и 

повисок од него потребна е по правило факултет-
ска спрема. 

Исклучително во звањата помлад статистика 
економист можат да се назначат и службеници со 
звањто статистичар кои што ќе завршат повисок 
статистички курс, а во звањето статисти^еконо-
мист и виши статист ик-економист и службеници со 
звањето статистичар, кои што имаат потполно 
средно или средно стручно школо и кои што со 
повисоки статистички курсеви и пракса стекнале 
повисоки стручни знаења потребни за водење по" 
веќе слични гранки на општествено-стопанските 
статистики. 

1 Исто така, службниците без факултетска 
спрема кои што се истакнуат со своето високо на-
учно и стручно знаење можат да се назначат в 0 

звањето статистички советник и виши статисти-
чки советник со решение надлежниот "член на 

Владата, претседателот на комитет оддносно ко . 
мисија на Владата доколку е надлежен за назна 
чуење , Генералниот секретар на Влтдата и од орга 
нот на народниот одбор надлежен за назначуење/ 
по предходна оценка на стручна комисија, а ве 
согласност со Претседателот на Владата. 

Член 6 
Ако службеникот се покаже неспособен м 

вршење работи од звањето во кое што се нагѓ% 
може да биде вратен во звањето кое што одговас 
ра на неговата стручна способност. 

Образложено рушење за тоа донесуе старее 
шината односно органот надлежен за нгзначуењб4 
Против ова регцење службеникот има право н ! 
жалба во смисла на чл. 18 од Законот за државни" 
те службеници. 

Ј 3. Приправничка служба 

ПТТ Член 7 
Липа кои што прв пат влегуат во државна 

служба и тоа во статистичката струка, а немаат 
стручна пракса за вршење работи на одредена 
знање во оваа струка се примаат во струката како 
приправници. : 

Исклучително, лицата кои што прв пат влегуо 
ат во државна служба и тоа во статистичката стру^ 
ка, а имаат потребна спрема и стручна пракса за 
вршење работи во звањата од статистичка струка,; 
можат веднаш да се назначат на одредено звање, 
со тоа да го положат пропишаниот стручен испит! 
за тоа звање, односно стручен и^пит па соптвеги 
ното почетно звање, доколку е таков испит пред-4 
виден, во срок кој што ќе го одреди старешината 
односно органот надлежен за назначуење во ое^ 
шението за назначуење. Овој срок не може да би^ 
де подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за 
назначуење може лицата од предходниот став И 
на ги ослободи од полагањето на стручниот ис^ 
пит, ако е нивната стручна спрема докажа,на и му 
одговара на звањето на ^ое што се нззначуат 

' Член Ч 
Во статистичката 'грутка, г? ;^авт1Ч' ' гга 

ка постои за звањето поглед, статистичар и пом^ 
лад статистик-економист. 1 

Приправничката служба ^ ^ Љ з т а од пред" 
кодниот став -рае две ^од" ч. 1! 

г Поблиски Одредби ггр^ппгчши^г^тЈ. 
ќе се пропишат со правилникот ^д членов 4 не 
оваа Уредба. 
ј Член О 

Претседателот на ^Агликанската планскш 
комисија може во согласност ло Претседателот нм 
Владата на НРМ да установуе припреми п а слу^ 
жба и за други звања од оваа струка или Да 
укинуе веќе установената приправничка служба/ 

4. Отказни срокови 

Член 10 ? 
Отказниот срок во смисла на1 чЛ. 43 од Зако^' 

нот на државните службеници за службениците 
од статистичката струка изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца Ј 
преку 20 години служба — 4 месеца 
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Отказниот срок за службениците чииЈе звања 
ЈСе распоредени во трета и четврта врста, ако има-
фт помалку од пет години служба, може да изне-
л е еден месец. 
; 4 Во исклучителни случаи старешината однос-
но органот надлежен за назначуење може со слу-
жбеникот да договори и подолг срок од срокови-
ве предвидени во предходните ставови, но најдо-
лго до шест месеци. 

Во години на службата за отказниот срок се 
васметуе само времето кое што се признава како 
време проведено во непрекината државна служба. 

Член И 
Службениците кои што се обврзале да про-

ведат договорено време во државна служба врз 
Основа на школуење за државен трошак, стипен-
дија' и слично не можат за тоа време да ја отка-
жузт службата. 

5, Хонорарни службеници 
Член 12 

Во исклучителни случаи, кога потреба на слу-
жбата бара во статистичка струка можат да се 
примаат на работа стручњаци како хонорарни 
службеници под услови и во границите на член 
116 од Законот за државните службеници. 
( . Хонорарните службеници можат да бидат пла-
тени во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престануе по изврше-
ната работа. Ако извршуењето на одредени работи 
ти не може унапред да се предвиди во траење, 
Службата може да престане врз основа на обос-
тран отка,з во срок од 14 дена доколку со договор 
не е инаку одредено. 

Член 13 ^ 
Ако за хонорарни службеници се земаат туѓи 

државјани, мора со нив претходно да , се склучи 
Догопор. . , ! -
I Ако со договорот не е инаку предвидено, от-
казниот срок за хонорарите службеници туѓи др-
жавјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 
Член 14 

Преведјуењего на службениците во звањата 
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од членот 2 на оваа Уредба кѕе го изврши надлеж 
ниот член на Владата, претседател на комитет од 
носно комисија нт Владата до колку е надлежен 
за назначуење, Генералниот секретар на Владата 
како и органот т народниот одбор -надлежен за 
назначуење, сите во согласност со Претседателот 
на Владата. 

Во исклучителни и нарзчни случаи стареши-
ната односно органот надлежен за назначуење мо-
же да назначи на одредени положаи службеници, 
не одредуејќи им звања од оваа Уредба. 

Член 15 
Претседателот на Републиканската планска 

комисија во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ може да укинуе и менуе веќе уста-
новени звања или да уведуе нови звања во стати-
стичката струка. 

Член 16 

Претседателот н а Владата на НРМ ќе го из-
врши распоредот на звањата од членот 2 на оваа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од, Зако-
нот за државните службеници. 

Член 17 

'Се овластуе Претседателот на Републиканска-
та планска комисија да во согласност со Претсе-
дателот на Владата на НРМ издава потребни на-
патствија за спроведуење на оваа Уредба. 

Член 18 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј-

зиното објавуење во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 9506 Претседател 
24-1Х-1947 год. на Владата на НРМ, 

Скопје Л. Колишевски, с. р. 
Претседател 

на Републиканската планска комисија, 
К, Миловски, с. р. 

277 
Врз основа на чл. 94 од Законот за државните 

Службеници во врска со Решението на Президиг 
умот на Народното собрание на НРМ Бр. 705 од 
10 септември 1946 година, за аналогно примену-

вав на државните службеници на Народна Ре-
буплика Македонија прописите за сојузните др" 
жавни службеници, содржани во Законот за др-
жавните службеници, а по предлог од Претееда^ 
телот на Владата на НРМ, — Владата на Народна 

Република Македонија, донесуе 

У р е д е а 
за аналогно припаѓање Сојузната уредба за поштенско-телеграфско-телефонската струка на 

државните службеници на Народна Република Македонија 
Флен У 

средбата за поштенско-телегра'фско-телефон-
ската струка' донесена од Владата г а ФНРЈ ана-

логно дај се прилага на државните службеници на 
Народна Република Македонија. 

,Член 2 
'Оваа Уредба влегуе во сила со денот на нејзи 

ното" објавуење во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 9360 
24-1Х-1947 година. 
Скопје. 

Претседател на Владата на НРМ 
Л, Колишевски с. р. 

Министер за просвета, 
К. X. Василев, с. р. 
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, Врз Основа на нл. 94 од Законот за државна^ 
те службеници) во врска со Решеното на Презир 
диумот на Народнто собрание; на НРМ бр. 705 од 
10 септември 11946 година:, за аналогно: применув-
а а на; Државните "Службеници на Народна Репуб-

лика Македонија, прописите аа сојузните држава 
ни службеници содржани во Законот за! државни^ 
,те службеници, и! врз основа на чл. (15: од Остоја 
ната уредба за хидрометеоролошкафа шрукш двС 
несена од Владата, на ФНРЈ, ѕ-о Владата Ш Иво 
родна; Република Македонија ПО предлог; ед1 

седателот т Владата -ја, донесе следната % % 

Уредба 
за хидрсметеоролошиата струка 

1. ПоЈам на струката 

Нлен! 
Хидрометевролошкатѕ струка ја сочднуат 

звањата кои ш ш опфаќаат работи! присобираше, 
обработена и објавуење на ' метеоролошки, хи-
дролошки, Шмагаетски и други! Ѕеофизички по-
датоци за научни потреби т народното: стопан^ 
ство и Одбрана на з.емјата! давање прогноза на 
времето; , и водосостојбат^ ќау ч ноне тр ажу а ч к и 
работа е Скудни ЗД ^Областа џш метеорологијата, 

хидрологијата, геомагнемзмоЖ и ДруѓиЖ! гр^ИШ 
на геофизика^а, 

2. Звања 

Плен 2 
Звањата и основните рабо,ти кои ШТО чзс врК 

шат службениците! пак Народна Република МакФ 
донија во звањата од хидрометеоролошката стрЈрѓ. 
ка се: I 

^ % ' ЖВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

1 НадблјудаШ 

С Постар ШМвШШ 

з, хтттшшѕџ штит 

Вршење текукји посматрања и мерење 
на хидрометеоролошки станици о заше 
шуења во станичните книги и формулари 
Вршење помошни технички работи; д%? 
ЈНнфрнрање умложуење и сл 

е е ' 
Вршење работи на надблјудател к 

уање на средна вредност. 
Вршење надзор над работењето на хидч 

^метеоролошки станици од понизок ре^ 
Помагање, кај цоставуење на нови хид^ 
ромегеорѓолшки станици и кај изводење 
На теренски хидрометеоролошки работи 
помагање во вршење на статистички к 
технички обработуења на хидрометеоро 
јлошките податоци од помал обем 

Б 
Соработка на статистичкото и технич-

кото обработуењв на хидрометеоролош-
ките податоци од помал обем, ревизија; 
на статистичките извештај! и табелира^ 
Н е̂; работење на составање схеми; сора^ 
(ботка при вршењето на хидрометриските; 
П ^магнетските постојани мерења. 

Статистичко и техничко обработу^-,е 
Џа. хидрометеоролошките податоци ед; 
Помал обед!; ревизија на статистичкије 
Извештаи и табелирање, работење Кп 
Сметковни машини и на составање схеми 
К графикони. Помагање кај подавањето 
На хидрометеоролошки станици и врш^-

хидрометеоролошки и геомагнети по-
стојани мерења; помагање во вршење 
Службата на прогноза 

Статистичко обработуење на хидроме-
теоролошки податоци картографска рец-
ензија на станичните" извештаи^ израбо-
ЈГуења на разни хидрометеоролошки тех-
Нички студии табели и графикони рако,ч 
Водење со поедини техиичко-сметковн^ 
Служби; вршење самостојни поставуења 
на хидрометеоролошки станици од пови-
док ред и теренски хидрометеоролошки,; 
геомагнетски и други геофизички испиј-
дгуења; по утврдени директиви вршење; 
Постојано геомагнетско мерење и обрач 
ботуење на нивните податоци: вршење" 
служба на ^самостојна прогноза 

Пониско средно или соодветно стручно 
школо,. Хидрометеоролошки Курс За пад? 
блЗудатад со положен завршел испвд^ ^ 

Потребна пракса к покажан успех ВО 
веењето надбљудател^ , 

д); Пониско средно соодветно струине 
Школо, Нуре за хидрометеоролошки наде 
Верници со положен завршен испит; ј 

б) Потребна пракса в покажан успеа 
во звањето постара надбљудател со оси 
Иожен испит за звањето хидрометеорор 
Шки надзорник., ј 

Завршено средно техничко школо или 
Пем/ рамно стручно школо или ПОТПОЛНА' 

Гимназија И положен стручен испит 30 
Звањето помлад хидрометеоролошки тек" 
ничар. 

Потребна пракса и покажана стручни 
способност во звањето помлад хидромет^ 
еколошки техничар 

Потребна пракса К покажана 'стручна 
Способност ћо звањето; жидрометеорошкц 
техничар и положев стручен испит за 
Звањето ВИШИ ХИАЕОЅЅ̂ГЈ-о̂одошкв згед'1 
инчао 
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р ^ ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА^ СТЕЧУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

Хндрометеоролшкц асистент 

8, Хидрометеоролог. 

3, Виши н̂дрометесролог, 

Л, Хидрометеоролошки советник 

р, Виши хидрометеоролошки советник 

Участвуење во сите стручни работи и 
научно-истражуачки р а б о т . 

Самостојно вршење на сите стручни 
работи на проектирање, организирање и 
изводење работи на поедини гранки на 
Хидрометеоролошката служба; конечно 
редигуење на обработени податоци за 
објавуење и составеше коментар со ре-
дигуени подади; вршење нзуч1!0-истра-
Жуачки работи од областа на метсоро. 
Змијата, хидрологијата гсомагнетизмог 
и други 1 е гранки на геофѕпичката; ра-
ководење со службата за самостојна 
жрогноза. 

Самостојно вршење на сите работи на 
воеднии ши повекје гранки на хидроче-
теоролошкага служба. 

Решење посложени привлечи на органи, 
рацијата и дејноста на хидрометсоролл-
мната служба; организирање одредени 
Гранки на хидрометеоролошката струка. 

Студиско проучуење и практично ре-
шавање најсложни проблеми од поедини 
гранки на хидрометеоролошкига струка 

факултетска или соответиа високо^ 
школска спрема и положен стручен испит 
за звањето хидрометеоролошки асистент е 

Потребна пракса и покажана способ-
ност во звањето хидрометеоролошки аси.ч. 
4 П И Т . 

Член 3 
Претседателот на Владата на НРМ ќе донесе 

напатствие во кое што ќе се одредат поблиску ра-
ботите за поедини звања од член 2 на оваа 
Уредба. 

Член 4 
Шзначуењето односно напредуењето на 

'службениците во звањата од плен 2 од оваа Уред-
ба се врши спрема стварната способност на служ-
беникот за вршење работи од одредено звање. 
? Школска спрема, курсеви и испити од членот 
2 (трета колона) на оваа Уредба со која што се 
'стечуе потребна стручна спрема, не се смета како 
услов за стечуење одреденото звање, но само ка-
ка критериум за стручната способност на служ-
беникот. Но, ако службеникот и без предвидена 
школска спрема односно курс и испит се покаже 
да е стручно спремен да ги врши работите од 
подреденото звање, може да се назначи на тоза 
звање. 

На службениците, кои што заради недо-ста-
.ток на школски квалификации немаат достатачно 
услови За натамошно напредувал во струката ста-
решината с в о е н о органот надлежен за назначув-
ање' може да им одреди срок во кој што се должни 
да ги положат предвидените стручни испити. 

Надлсжниот член на Владата, претседател на 
комитет? односно комисија на Владата Генерални 
Рт секретар на" В л а д а т а како и дру-с 
Гите старешини односно органи надлежни за на-
значуење должни се да се погрижат сите службе-
ници преку курсеви и стручни испити да стекнат 
потребна спрема предвидена' за одредени звања. 
?Гие исто така к'е се грижат да остварат сите по. 
требни услови како службениците би добиле по-

потребна пракса во звањето хидро ме-
теоролог и покажана повисока спрема за 

, организаторски и теориски работи. 

Потребна пракса во звањето виши хид-
ро,метеоролог и истакнував по ирак, 
тично организирање на хидрометеороло-
папата служба или научните работи. 

Потребната пракса во звањето хидро-
метереолошки советник и сестрано возна 
вање одредената гранка на хидрометеоро 
лошката струка докажано со успеси во 
практично организирање на хидрометео-
ролошката служба н во научното рабо-
тење од хидрометеоролошката област. 

требна стручна спрема за унапредуење во пови-
соко звање. 

Во таа цел Претседателот на Владата на НРМ 
ќе донесе во срок од 6 месеци од денот на влече-
њето во сила на оваа Уредба правилник во кој 
што ќе се. предвидат поблиски одредби за струч-
ниот рспит, како и за организацијата, планот и 
траен,ото на курсевите потребни за стечуење 
стручна спрема. Во тој правилник може да се по-
стави како услов за стечуење одредено звање 
стручната и школската спрема наведена во членот 
2 (трета колона) од оваа Уредба. 

Со правилникот од претходниот став ќе се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од други струки во хидрометео-

ролошката струка. 

Член 5 4
 : 

За звањето хидрометеоролошки асистент и 
повисоки од него потребна е факултетска или на 
неа рамна висока школска спрема. -

ИсклучиЈелно, службениците во звањето ви-
ши хидрометеоролошки техничар кои што се 
истакпуаг со своето високо научно и стручно зна^ 
ње можат да се назначат во звањето хидрометео-
ролошки с'погник и виши хидрометеоролошки 
советник со решение од надлежниот член на Вла 
дата, претседател на комитет односно комисија на 
Владата доколку е надлежен за назначуење Ге-
нералниот секретар на Владата и Од органот 
на нацо динот одбор надлежен за назначуење, пс." 
претходна оценка 1иа стручна комисија, а во со-
гласност со Претседателот на Владата. 

Член 6 
На звањата од членот 2 од оваа Уредба може 

да ег додават ознаки од поуска специалност на 
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хидрометеоролошк.и с пика, како што се хидро-
лог, метеоролог^ климашлог, геофизичар, синоп-
тичар и слично. 

Член 7 
Ако се покаже службеникот неспособен за 

вршеле работите од звањето во кое што се наво-
а̂ѕ може да биде вратен во звање на кое што од-

говара па неговата стручна способност. 
Образложено решеше за тоа донесуе старе-

шината односно органот надлежен за назначуе-
ње. Против ова решеше службеникот има право' 
на жалба во смисла на член 18 од Законот за др-
жавните службеници. 

3. Приправничка служба 

Член 8 
'Лица кои што прв пат влегуат во државна 

служба и тоа во хидрометеоролошка струка а не-
ма,ат слручна пракса за вршење работи на одре-
деното звање во оваа струка, се примаат во стру 
ката како приправници. 

Исклучително, лицата кои што прв пат вле-
гуат го државна служба и тоа во хидрометеорси 
лошката струка, а имаат ћотребна спрема и 
стручна пракса за вршење работи на звањата од 
хидрометеоролошката струка, можат веднаш да 
се назначат на одредено звање, со тоа да го по-
ложат пропишаниот стручен испит за тоа звање, 
односно стручниот испит на соответното почетно 
звање доколку е таков испит предвиден во срок 
кој што ќе го одреди старешината односно оргаг 
нот надлежен заназначуење во решението за на-
значуење. Овој срок не може да биде подолг од 
година дена. 

Старешината односно органот надлежен за 
назначуење може лицата од претходниот став и 
да ги ослободи од полагањето на стручниот ис--
пит, ако е нивната стручна спрема докажана и му 
одговара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 9 
Во хидрометеорјолошката - струка приправ-

ничката служба постои ,за звањето помлад хидро-
метеоролошки техничар и хидрометеоролошки 
асистент. 1 

Приправничката служба за звањата од пред^ 
ходниот став трае две години. 

Поблиски одредби за приправничката служба 
ќе се пропишат со правилникот од членот 4 на 
оваа Уредба. 

Член 10 
Председателот на Владата на НРМ, може да 

установуе приправничка служба и за други звања 
од оваа струка, или да ја укинуе веќе установената 
приправничка служба. 

4. Отказни срокови 

Член 11 
Отказниот срок во смисла на член 43 од За-

конот за државните службеници за службеници-
те од хидрометеоролошката струка рзнесуе: 

ДЈ 10 годиш служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца. 

Отказниот срок за службениците чии^е зва-
'ња се распоредени во трета и четврта грета, ако 

имаат помалку од пет години служба, може да из^ 
несуе еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината ОДЕКУ1 

еко органот надлежен за назначуење може со ^слу-
жбеникот да договори и подолг срок од срокот' 
предвиден во предходните ставови, но н а ј ч з т о 
до шест месеци. 

Во годините на службата за отказниот с;,ох 
се засметуе само врмето кое што се признаа а''к-и-
ко време проведено во непрекината државна слу-
жба. 

Член 12 
'Службениците кои што се обврзале ^а лро-

ведат договорено вреАме во држапна служба низ. 
основа на школуење за државен трошок, етилен-,, 
дија в слично, не можат тоа време, да ја отка-
жуат службата. 

5. Хонорарна службеници 

Член 13 
Во исклучителни случаи, кога потреба на слу-

жбата бара, во хидрометеоролошката струка мо-
жат да се примат на работа стручњаци како хоно-
рарна службеници по услови и во границите на 
пленот 16 Законот за државните службеници. 

Хонорарните службеници можат да бидат пла' 
тени во месечен износ или паушално. 

Хвнорарната служба престануе по извршната 
работа. Ако извршуењето на одредени работи не 

може унапред да се предвиди во траење, служба" 
та може да престане врз основа на обостран от-
каз во срок од 14 дена, доколку со договор не е 
инаку одредено. 

Член 14 
Ако за хонорарни службеници се земат туѓи 

државјани, мора со нив предходно да се склопи 
договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, от^ 
казниот срок за хонорарните службеници туѓи 
државјани изнесуе еден месец. 

6. Завршени одредби 

Член 15 
Преведуењето на службениците во звањата 

од членот 2 на оваа Уредба к'е го изврши кадч 
Нежниот член н-а Владата, претседателот на коми^ 
тег односно комисија на Владата до колку е над-е 
лежен за назначуење, Генералниот секретар на! 
Владата како и органот на народниот одбор над-: 
'лежел за назначуење, — сите во согласност сол 
Претседателот на Владата. 

Во исклучителни и нарочно Случај стареши-
ната односно органот надлежен за назначуење мор 
же да назначи на одредени положам службеници! 
но одредуејќи им звања од оваа1 Уредба. 

Член 16 
Претседателот На Владата на НРМ може да 

укинуе и мењава веаЅе установени звања или да -
уведуе нови звања во хидрометеоролошката стру;^ 
ка. 

Член 17 
Претседателот на Владата НРМ к'е го изврши 

распоредот на звањата од членот 2 на оваа Уред -



Бр. 82 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА! НРМ Стр. 353 

0а во врсти во смисла на членот 12 од Законот за 
државните службеници, 

Член 18 
Се овластуе Председателат на Владата на 

НРМ да издава потребни напатствија за спроведе 
ење на оваа Уредба. 

,Член 19 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј-

зиното објавував во „Службен весник" 
родна Република Македонија 

на На-

Бр. 9515 
24-1Х 1947 год, 

Скопје 

Министер на градежите 
Т. Ношпал с. р. 

Пред се да тел на 
Владата на НРМ 

ап вз инзазгпшго^Ј цр 

а г о 
Врз основа на чл. 94 од Законот за државх Ате 

службеници во врска со Решението на Президиум 
Пот нп Народното собрание на НРМ Бр. 705 од 10 
септември 1946 година, за аналогно применував на 
цржавните службеници на Народна Република 

Македонија прописите за сојузните државни 
службеници, содржани во Законот за државните 
службеници, и врз основа на чл. 14 од Основната 
уредба за земјоделската струка донесена од Благ 
дата на ФНРЈ, - Владата на Народна Република 
Македонија по предлог од Министерот на земјод^ 
лието и шумарството ја донесуе следната 

У р е д б а 
за земјоделската струка 

1) Појак па струката 
Член 1 

Во земјоделската струка спаѓаат сите ѕ за^а 
кои што ги опфаќаат вршењето на работите во вр 
п а со организацијата и унапредувањето на ззмјо" 
Полското производство - (ратарство, сточарство, 
овоштарство и лозарство). 

2) Звања 

Член 2 

Звањата и основните работи кои што ги вршаѕ 
службениците на Народна Република Македонија? 
во звањата на земјоделската струка се: 

9 бр, ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУБЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

3 Земјоделски надзорник 

1 Земјоделски работоводни 

т о с т е р земјоделски р а б о т о в о д е н 

Вриење надзор пад вршењето на одре 
дев вид ели група работи во земјодел-
ството с 

Непосредно раново, „еље со земјоделски 
работи од помал обем на добра или ѕа-
МАК. 

Непосредно раководеа со земјоделски 
работи од поголем обем на добра или 
одводи. 

В̂  
Водење работи на една земјоделска гран 

к: ратарство, сточарство н т и. во пот 

' земјоделски установи ^претприја-
тија и поставуење огледа во земјоделски 
Заводи 

Вод,еле работи на една земјоделска гран 
Ца како што се: ратарсшо, сточарство, 
К т, е или повеќ е гранки па еден по и 

(ни сектор а под раководството на ?луж 
ф е т и од повисоко звање Во заводи ио-
атаауење огледи, вршење практични одш 

Шарања и т в. 

Самостојно раководење со работи од ед 
ВЛ земјоделска гранка или со земјодел-
ско производство ма еден сектор; ракош 

редење со помало земјоделско претпри-
јатие или установа Во заводи вршење 
е̂ѕштуачкк работи,0 

Курс со положен ит за звањето зеш^ 
Доделени надзорник, али практична спре^ 
ма за вршење земјоделски работи 

а) Завршено пониско земјоделско шкс^ 
до: 
б) практична спрема за вршење ѕсмЈо^ 
делени работи или курс со положев 
испит за звањето земјоделски работово-
дител. 

Потребна пракса и покажан успех во рк 
ботење во звањето земјоделски работо^ 
Водител 

а) Завршено средно земјоделско шкоде 
е положен стручен мспит за звањето вао 
млад земјоделски техничар; 
б) потребна пракса а покажам успех т 
работење во звањето постар земјоделска 
работоводител и положен стручен исни! 
за звањето помлад земјоделски техничар^ 

Потребна пракса в покажан успех во ра^ 
бодење во звањето помлад земјоделска 
техничар. 

Потребна пракса и покажан успех де 
звањето земјоделски техничар, 
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р бр, ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТКЧУРфЕ 
НА^ЗВАШЕТО 

В 
Раководеле со една" земјоделска ?-гранеа 
(ратарство, сточарство и лозарство) ^оо 
помали земјоделски установи+ И ' Претор^ 
ЈатиЈа^ давање инструкции и 'Вршеи^енад 
ѕор на техничкото изводење на р а (Јо-
ти; вршење иснитуачки работи во ^заво^ 
дот НАЏ установата ѕа земјоделски испив 

туења. " 

Раководење со една земјоделска гранко 
(ратарство, сточарство и лозарство) во 
но големи или со повеќе гранки во по-" 
мали земјоде/.чжи установи и претприЈа-
ти ја; давање инструкции о вршење над^ 
аор над техничкото изводење на работи^ 
те; во заводот или установите за ѕем^ 
Јоделскн испитуваа 

Раководење со една ели со поведе зем^ 
Јоделски гранки на еден сектор; управа^ 
а е со земјоделска установаЈ прегорија^ 
тие или станица за земјоделски испитуе 
од; водење испиту ачки работи во устав 
нови и заводи за земјоделски испитуваа^ 

Рентген, е посложени проблеми на о р в 

ганизацијата и дејноста од земјоделски^ 
те гранки; ор!анизирање одредена гран' 
ка од земјоделска струка. 

Студиско проучуење и практично решава 
ње најсложени проблеми од областа на 
поедини гранки од земјоделската струка 

Потребна пракса и покажан успех оо 
работењето оо ѕвањето -помлад агроном 

Потребна пракса оо звањето агроном 
покажана повисока' спрема за организам 
тореви и теоретски работо 

Потребна пракса во звањето опши агро^ 
ион а покажана способност во практнч 
но организирање земјоделски гранки ило 
80 научни работи. 

Потребна пракса во звањето земЈодел 
ски советник и сестрано познавање одс 
редена гранка од земјоделската струка 
докажано со успеси во практично орга^ 
низирање земјоделието и во научното ра^ 
ботење од областа на земјоделието 4 

41: Член 3 
Министерот на земјоделието и шумарството 

на НРМ во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ к'е донесе напатствие во кое што по-

. блиску к'е се одредат работите за поедини звања 
вд членот 2 на оваа Уредба. 

; Член 4 
Назначувањето односно унаиредуењет на 

службениците во звањата од членот 2 на оваа У 
редба се врши спрема стварната способност 
службеникот за вршење работи од ^редено звг ?в 

Школска спрема, курсеви и испити од членот 
2 (трета колона) на оваа Уредба, со која ШТЈ ^ 
стекнуе потребна стручна спрема не се сметаат ка-
ко услов за стекнуење одредено звање,, ами само 

како критериум за стручната способност на служ 
беникотс Но, ако службеникот и без предвидена 
школска спрема односно курс и испит се покаже 
да е стручно спремен да ги врши работите од од" 
реденото, звање, може да се назначи на тоа звање. 

На службениците, кои што заради недостаток 
на школски квалификации немаат достаточно 
услови за натамошно напредуење во стру га, 
старешината односно органот надлежен за нагна-
учење може да им одреди срок во кој што се дол-
жи Да ги положат^предвидените стручни испити,, 

V Надлежниот член на Владата, претседател г г 
комитет односно комисија на Владата, Ген-ерални-
от х секретар \ на Владатр како и 1 д р у -
ги старешини односни органи надлежни за назна-
дуење должни се" да се погрижат сите службеници 
преку курсеви и стручни испити да стекнат .по-
гребна спрема предвидена ва одредени звања. Т е 

исто така к'е се грижат да се остварат сите пот 
требни услови како службениците би добиле по^ 
требна стручна и школска спрема за унапредува 
ње во повисоко звањев 

Во таа цел, Министерот на земјоделието П 
шумарство на НРМ к'е донесе во срок од 6 меса'6 

ги од денот на влечењето во сила на оваа Уред^ 
ба во согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ правилник во кој што к'е се предвидат по-
блиски одредби за стручниот испит како и за орв 

типизацијата, планот и траењето на курсевите ши 
требни за стекнуење стручна спрема. Во тој пра-в 
вилник може да се постави како услов за стекнуе-з 
ње одредено звање стручната и школска спрема; 
наведена во членот 2 (трета колона) од оваа У^ 
редба. 

Со правилникот од предходниот став к'е се! 
пропишат истовремено и одредби за прејдуен^ % 
на службениците од други струкиво земјоделска^ 
та струкао 

Член 1 
За звањето помлад агроном и повисоки од Ш 

го потребна е факултетска Или на неа рамна ви^ 
сока" Школска спрема. ? 

Исклучително, службениците со звањето ви^ 
ши земјоделски техничар кои што се истакнува 
во своето високо научно и стручно знање, можаИ 

да ^ н а з н а ч а т во звањето земјоделски саветник К 
. виши;земјо ;елски советник ,со оешение од 
„ лешјЃиот член на Владата односно од надлежниот 
претседател на комитет односно комисија 
на Владата доколку е надлежна за назадчуење, 
Генералниот секрлтао т владата и од органот 

"тг ' ' ар о д и н о ? о д б о р надлежен " јдГа и 
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значуење, по предходна оценка на стручна коми-
сија а во согласност со Претседателов на Владата, 

Член 6 
Ако се покаже службеникот неспособен за вр 

шење работи од звањето во коо што се навог'а, 
може да биде вратен во звање кое што одп - ^ а 
на неговата стручна способност. 

Образложено решеше за тоа донесуе старо" 
шината односно органот надлежен за назначуење. 
Против ова решење службеникот ш право на 
х^глба во смисла на чл. 18 од Законот за држав-
ните службеници. 

3. Приправничка служба 
Член 7 

Лица кои што прв пат влегуат во државна 
служеа и тоа во зем.,орелската струка, а немаат 
стручна пракса за вршење работи на одре^ ^но 

звиње во ова^ струка, се примаат во струката како 
приправници. 

Исклучително, лицата кои што прв па? в?те-
гуат во државна служба и тоа во земјоделската 
струка, а имаат потребна спрема и стручна пракса 
за вршење работи во звањата од земјоделската 
струка можат одма да се назначат на одредено 
звање го тоа да го положат пропив стру .ен: 
испит за тоа звање, односно стручниот испит на со-
одветното почетно звање доколку е таков испит 
предвиден во срокот кој што к'е го одреди старе-
шината односно органот надлежен за начину ење 
во решењето за назначуење. Овој срок не може 
да биде подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за на-
з н а ч у в а може лицата од претходниот став и аа 
ги ослободи од полагањето на стручниот испит, 
ако е нимната стручна спрема доказана и му од" 
товара на звањето на кое што се назначуз. 

Член 8 
Во зе-мјоделската струка, приправничката 

служба постои за звањето помлад земјоделски тех 
ничар и помлад агроном. Приправничката служба 
за звањата од претходниот став трае две години. 

Поблиски одредби за приправничката с!гуж-
ва к'е се пропишат со правилникот од членот 4 на 

оваа Уредба. 
Член 9 

Министерот на земјоделието и шумарството 
на НРМ може во согласност со Претседателот на 
Владата на НРМ да установуе приправничка служ 
ба и за други звања од оваа струка или ,га ја 
укине век'е установената приправничка служба. 

4. Отказни срокови 
Член 10 

Отказниот срок во смисла на чл. 43 Законот 
за државните службеници за службениците г 

земјоделската струка изнесуе: 
Д,о 10 години служба - 2 месеца; 
Од 10 до 20 години служба — 3 месеца 
преку 20 години служба - 4 месена. 
Отказниот срок за службениците чмиге зксаља 

се распоредени со трета и четврта врста ако има-
ат помалку од пет години служба, може да мзне-
суе еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината одно-
сно органот надлежен за назпачу зк-е МОЈНО СО 

службеникот да договори и подолг срок од сроков 
вите предрчдени во претходните ставови на нај 
долго до шест месеци. 

Во години на службата за отказниот срок се 
засметуе само времето кое што се ризнава ка^о! 
време проведено во непрекината државна служба, 

Член 11 
Службениците кои што се обвр- ле да прове-

дат договорено време во државната служба врз 
основа на школуење за државен трошок, етилен^ 
дија и слично, не можат за тоа време да ја откаѓ 
жуат службата. 

5. Хонорарни службеници 
Член 12 

Во исклучителни случаи, кога потреба ,на 
службата бара, во земјоделската струка можат да 
се примат на работа стручњаци, како хонорарни 
службеници под услови л во границите на членот 
16 од Законот за државните службзници. ) 

Хонорарните службеници можат да бидат пла 
тони во месечен иѕнос или паушално. 

Хонорарна:^ служба престанав по извршена 
та работа. Ако и^чршуењето на одредени работи 
не може унапред да се предвиди во траење, служ-
бата може да престане врз основа на обостран от 
каз во срок од 14 дена, доколку со договорот не а 
инаку одредено. 

Член 13 
Ако за хоноргарни службеници се земаат туг'и 

државјани, мора со нив предходно да се скључи 
договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, отказ? 
ниот срок за хонорарите службеници туѓи др ' 
жавјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 
Член 14 

Преведуењето на службениците во звањата од 
членот 2 на оваа Уредба к'е го изврши надлеж-
ниот член на Владата, претседател на комитет 
односно комисија на Владата доколку е надлежен 
за назначуење, Генералниот секретар на Владата 
како и органот на народниот одбор надлежен за на. 
значуење, — сите во согласност со Претседателот 
на Владата. 

Во исклучителни и нарочни с у н а и ста: шА̂  
ната односно органот надлежен за назначуење мег 
же да назначи на одредени положаи службеници 
не одредуејк'и им звања од оваа Уредба. ' 

Член 15 
Министерот на земјоделието и шумарството! 

на НРМ во согласност со Претседателот на ВлаГ 
Јата на НРМ може да укинуе и мењава век'е уста 
ковени звања или да уведуе нови звања г зеаѓ' 
јоделската струка, 

Член 16 
Претседателот на Владата га НРМ к'е го Ш 

врши распоредот на звањата од ЧЈК чот 2 на оваа 
Уредба во врсти во смисла ца членот 12 од Зако-
нот за државните службеници. 
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Член 17 

Се овластуе Минист-ерот аа земјоделието и 
Шумарството на НРМ да во согласност со Прет-
седателот на Владата на НРМ издава потребни 
напатствија за спроведував ца оваа Уредба, 

Член 18 

Оваа Уредба влегуе во сила 4 денот на нед" 

зиното објавуење во „Службен весник на Народ, 
на Република Македонија^ 
Бр. 9517 
24-IX—1947 год, 

Скопје 
Претседател на Владата на НРМ? 

Л. Колишевски с. р, 
Министер 

на земјоделието и шумарство 
К. Симоски с. р. 

гѕо 
Врз основа на чл. 94 од Законот за државни-

ве службеници во врска со Решението на Президи-
умот на Народното собрание на НРМ бр. 705 од 10 
(септември 1946 година, за аналогно применуење 
Кв Државните службеници т Народна Република 

Македонија, прописите за сојузните државни 
службеници содржани во Законот за државни 
службеници, и врз основа на чл. 14 од Основната 
уредба за шумарската струка донесена од Владан 
та на ФНРЈ, — Владата на Народна Република 
Македони.ја по предлог од Министерството ве 
земјоделието и шумарството ја донесуе следна?! 

Уредба 
ѕа шума агета струка 

I. Појаи на струката 2. Звања 
Ддев 1 Член 2 

Во шумарскана струка спаѓаат звањата кон 
ргго ги опфаќаат работите на: управана, унапре- Звањата и основните работи кои што ги ВЈИ 
Куење, заштита и подигање шумите и шумското шат службениците на Народна Република Макси 
вемјиште. донија во звањата на шумарската струка се: 

8 . ^ ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

Нување и заштита на шумите и помага^ 
во подигање или одгледуење шуми во 

Одреден реон: чување и заштита ЛОВИШТА 

помагање во огледуење на корисна див^ 

К 
Нување заштита подигање и одгледуењ^ 

фума^ помало стручно проценуење на 
Шемски производи надзор над управл^ање. 
90 на горените пазачи во одреден реон 
Ве шуми чување а заштита размножи 
рње а одгледував на корисна див јан и 
Вадзор над работењето на горска пазаров 
10 одреден реон на ловиште 

џу Пониско шумарско (лугарсхо) аподо 
I) Практична спрема за вршење ДОф 
М работи ела курс со положеа маа^ 

Потребна пракса Ши к м в т горена В^ 
к% 

Изводење стручни работи кај подигање^ 
Вдгаедуење заштита уредуење а експло-
атација на шуми и мелиорација на шум. 
аки земјишта под надзор на непосреден! 
Ѕтарешина 

Средно шумарско евдо в витез 
Ваш? стручен за звањето аоамад шумоД 
Вкн техничар; ј 
Р) Потребна пракса е успех во работени! 
И звањето постар горски пазач заврнеш 
ШЈРС џ положеа стручен испит 

Самостојно изводење стручни работи на! 
подигање, одгледував, заштита, уредув-
а в н ^експлоатација на шумите и мелиора 
ар ја на шумските земјишта. 

Спроведуење проекти и програм на рабо 
Уење на терен во една шумска организа 
анова единица; извршував стручни рабо 
ум кај подигање, одгледуење, уредуење а 
експлоатација на шуми; мелиорација на 
Шумски земјишта; вршење работи на го 
сподарење во шумите од свој его 

Потребна пракса и покажаа успех во рз, 
Ротетде во звањето помлад шумадот ДО 
Ввчар 

Потребна пракса в покажав успеа во де 
Ѕ о д о м во звањето шуманска ш н т ^ . 
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е бр. ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

1 Помлад шумарски инженер. 

2 Шумарски инженер 

8 Виши шумарски нижиљер 

4 Шумарски советник 

Виши шумарски советник^ 

В 
Учас!буење во проектирање и спроведуе 

ње прогресот на работењето на терен 
и во помала организациона единица; нз 
вршуење стручни работ од помал обем 
кај подигање^ одгледуење, уредуење и ек 
спдоатацнја на шумите; мелиорација на 
шумски земјишта; вршење работи на го^ 
сподарељс во шуми од своето подрачје 

Проектирање и спроведуење програмот на 
работењето на терен и во организациона 
та единица извршуење стручни работи кај 
подигање^ одгледуење^ уредуење и експ/.Ч). 
атација на шумите мелиорација на шум-
ските земјишта, вршење работи на госпв 
дерење во шумите од своето подрачје 

Самостојно раководење и проектирање го 
ле.ми и сложени работи; водење шумски 
газдипства; повисок технички надзор. 

Решавање посложени проблеми на орга 
низацијата и дејноста од областа на шу 
марството, организирање одредена гранка 
на шумарската стрика 

Студиско проучење и практично реша 
вање на најсложени проблеми од областа 
на целокупната дејност на шумарството. 

Завршен шумарски Факултет Ш положев 
стручен испит за звањето помлад шума^ 
ски шглињер 

Потребна пракса и покажан успех ШФ рш 
ботење во звањето помлад шумарски ин-
женер. 

Потребна пракса и покажан успех во ра 
ботење но звањето шумарски инженер ш 
покажана повисока спрема за техничка 
организаторски и теоретски работи 

Погребна пракса во звањето виши шумар 
ски инженер и покажана способност во 
практичното организирање на шумарство 
то или во научите работи. 

Потребна пракоа но звањето шумарски сл 
ветиќ и сестрано познавање на шумар 
ската струка докажана со успеси во преп 
тичното организирање на шумарството ат 
во научното работење од областа на ШЈГ 
мпрството 

Член 3 
Министерот на земјоделието и шумарството 

на НРМ, во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ, "ќе донесе напатствие во кое што 
поблиску ќе се одредат работите за поедини зва-
ња од, членот 2 на оваа Уредба. 
I. Член 4 

Назначувањето односно унапредувањето на 
службениците во звањата од членот 2 на оваа 
Уредба се врши спрема стварната способност на 
Службеникот за вршење работи од одредено 
звање. 

Школска спрема, курсеви и испити од членот 
2 (трета колона) со која што се стечуе потребна 
стручна спрема, не се сметаат како услов за сте-
дуење одредено звање, но само како критериум 
за стручната способност на службеникот. Но, ако 
Службеникот и без предвидена школска спрема 
односно курс и испит се покаже оти е стручно 

'подготвен да! ги врши работите од одредено зва--
можа да се назначи на тоа звање. 
На службениците, кои што ради недостаток 

Ш школски квалификации., немаат достаточно 
услови за натамошно напредуење во струката, 
старешината односно органот надлежен за наз-
јќпуење може да им одреди', срок во кој ико се 
ЈфпУ1'ни да ги положат предвидените стручни ие-
'ДИ/И. 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија н^ Владата, Генера,л. 

секретар на Владата/ како и Другите 
Старешини односно органи надлежни за 
Назначуење се должни да се погрижат сите служ-
беници преку курсеви и стручни испити да стек-
нуат потребна спрема предвидена за одредени 
звања. Тие исто така ќе се грижат да се ос!варат 
С; те потребни услови како службеници те би до-

биле потребна стручна и школска спрема за уна-
предуење во повисоко звањ,е. 

,Во таа цел, Министерот на земјоделието и 
шумарството на НРМ, ќе донесе во срок од шест 
месеци од денот на влечењето во сила на оваа 
Уредба во согласност со Претседателот на Влада-
та по НРМ правилник во кој што ќе се предви-
дат поблиски одредби за стручниот испит, како 
и па оргашпацијата, планот и траењето на курсе-
вите потребни за стечуење стручната спрема. Во 
тој правилник може да се постави како услов за 
стечуење одреденото звање стручната и школска-
та спрема наведена во чл. 2 (трета колона) од 
оваа Уредба. 

Со правилникот од претходниот став ќе се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуење 
на службениците од други струки во шумарската 
струка. 

Член 5 
За звањето помлад шумарски инженер и по-

високи од него потребна е факултетска спрема. 
Исклучително, службениците со звањето ви-

ши шумарски техничар кои што се истакнуат со 
своето високо научно и стручно знање, можат ДА 
се назначат во звањето шумарски советник и ви-
ши шумарски советник со решение од надлежни-
от член на Владата, претседател на комитет од-
носно комисија на Владата, доколку е надлежен 
за назначуење, Генералниот с-е кратер на владата 
и од ортакот на напорниот одбор надлежен за 
назначуење, по претходна оценка на стручна ко-
мисија, а во согласност со Претседателот на Вла-
дата. 

- ^ Член (5 
Ако службеникот се покаже поспособен за вр-

шен,е работи на звањето во кое што се навоќа, 
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може да биде вратен на звањето кос што одго-
вара на негова!а стручна способност, 

Образложено решеше за тоа донееуе старе-
шината односно органот надлежен за назначув-
ање. Против ова решеше службеникот има право 
на жалба во смисла на чл. 1Ѕ од, Законот за др-
жавните службеници. 1 

3. Приправничка служба 

Плен 7 
Лица кои што прв пат влегуат во државна 

служба и тоа во шумарската струка а немаат 
стручна пракс? за вршење работи на одреденото 
звање во ова'1 струка, се примаат во струка^ ка 
но приправници. 

Исклучително лицата, кои што прв пат влегу-
ат во државна служба и тоа во шумарската 
струка, а имаат потребна спрема и стручна пракса 
за вршење работите на звањата на шумарската 
струка, можат веднаш д а се назначат на одредено 
звање со тоа да го положат пропишаниот стру-
чен испит за тоа звање, односно стручен испит 
од соодветнош почетно звање во срок кој што 

го одреди старешината односно органот над-
лежен за назначуење во решението за назначуе-
ње, доколку таков испит е предвиден. Овој срок 
не може да биде подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен: за 
назначуење може лицата од претходниот став и 
да ги ослободи од полагање на стручен испит, 
ако нивната стручна опрема е докажана и му од-
товара на звањетона кое што се н а з н а ч а т . 

Член 8 
Во шумарската струка приправничката; служ-

ба постои за звањето шумарски техничар и по-
млад шумарски инженер. 

Приправничката служба за звањата од прет-
ходниот став трае две години. 

'Поблиски одредби за приправничката служ-
ба ќе се пропишат со правилникот од членот 4 
на оваа Уредба. 

Член 9 
Министерот на земјоделието и шумарството 

на НРМ, може во согласност со Претседателот на 
Владата на НРМ, да установуе приправничка 
служба и за другите звања од оваа струка, или 
да ја укинуе веќе установената приправничка 
служба 

4. Отказни срокови 

Член 10 
Отказниот срок во смисла на член 43 од За-

конот за државните службеници за службеници-
те од шумарската струка изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците чиите зва-

ња се распоредени во трета и четврта врста, ако 
имаат помалку од пег години служба може да из-
иесуе еден месец. 

Во исклучи келии случаи старешината 'одно-
сно органи! надлежен за гпзначуење може со 
службен IЈ к о 1 да договори и подолг срок од сро-

ковите предвидени во претходните ставови, но 
најдолго до шест месеци. 

Во годините на службата за отказниот срок 
се засметуе само времето 'кое што се признава 
како време проверено во непрекината државна 
служба. 

Член 11 
"Службеници 1е кои ипо се обврзале да г / ' 

Ведат договорено време во државна служба врз 
основа на школуење за државен трошок, слшеи-
Дии и слично, не можат Ја год време да ' 
жуаг службата. 

5. Хонорарни службеници 

Член 12 
Во исклучителни случаи, кога потреба на 

службата бара во шумарската струка можат да 
се примаат на работа стручњаци како хонорарна 
службеници под услови и во границите на членот 
!16 од Законот за државните службеници. 

Хонорарните службеници можат да . бидат 
платени во месечен износ или паушално, 

Хонорарната служба престануе , по изврше-
ната работа. Ако извршуењето на одредени ра-
боти не може унапред да се предвиди во траење, 
службата може да престане врз основа на обо-
стран отказ во срок од 14 дена, доколку со догоч 
вор не е инаку одредено. 

: Член 13 
!Ако за хонорари!! службеници се земаат туѓи 

државјани мора со нив претходно да се склучи 
договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, от-
казниот срок за хонорарите службеници туѓи 
државјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 14 
Преведуељето на службениците во звањата" 

од чл. 2 на оваа Уредба к'е го изврши надлежниот, 
,член на Владата, претседател на комитет односно 
комисија на Владата, доколку е надлежен за на-
значуење, Генералниот секретар на Владата ка-
ко и органот на народниот одбор надлежен за на-
значуење, — сите во согласност со Претседателот 
на Владата. 

Во исклучителни и особени случаи с т а р о т о 
ната односно органот надлежен за назначуељб 
може да назначи на одредени положаи и службе-
ници, не одредуејќи им звања од оваа Уредба. 

,Член 15 
Министерот на земјоделието и шумарството 

на НРМ, во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ, може да укинуе и мешава веќе 
установени звања или да уведуе нови звања во 
шумарската струка. ' 

Плен 16 
Претседателот на Владата на НРМ, Ќе го из-

врши распоредот на звањата од членот 2 на оваа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од За-
конот за државните службеници. 
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Член 17 

Се овлаауе Министерот на земјоделието и 
шумарството на НРМ да во согласност со ГЦнм-
седателот на Владата на НРМ, издава погреб ш 
напатствија за спроведуење на оваа Уредов. 

Член 18 

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј-

а ѕ 1 
Врз основа на член 94 од Законот за држав-

ните службеници во врска со Решението на Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ, бр. 
705 од 10 септември 1946 година, за аналогно 
применуење на државните службеници на Народ-
на Република Македонија прописите за сојузни-

ве решеното за назначуење. Овој срок ме да 
зиното објавуење во ,,Службен весник на Народ-
на Република Македонија" 

Бр. 951В Претседател 
24-1Х-11)47 п п на Владата на НРМ, 

ГкОПјГ Л. Кочишки М! р. 

Минпсгер 
на земјоделието и шумара В О Ј О , 

К". Симонски 

те државни службеници, содржани во Законот за 
државни 1е службеници, и врз основа на чл. 14 од 
Основната уредба за ветеринарната струка, доне-
сена од В.-идат 1 на ФНРЈ, - Влада ги ш П ^ к и -
на Република Македонија по предлог оч Мини-
стерот на земјоделието и шумарството на НРМ 
Ја донесуе следната 

У р е д б а 

за ветат"вилата с п у и 
1. По јаи ца струката 

Член 1 
Вв ветеринарната струка спаѓа л звањата 

кои што ги опфаќаат овие работи; 
а) испитуење, сузбивање и задушуење зараз-

ни, паразитски, узгојни и други болести на до-
машните животни; 

б) работа на поарнуење хигиенските услови 
ка ј животните, спроведуење хигиената на доби-
токот и соработка на сточарското производство; 

в) три леа за хигиена (а на животните намир-
ници од алимпие) го потекло; 

г) грижа во ветеринЈрно-санитарниот поглед 
за пршег и добитокот и сточшпе суровини в^ 
зе,мјата и со пространство; 

д) чеклење нл оболениот добиток 

2. Звања 

Чтен 2 
Звања!а, основните работи и услови за ле -

ч е њ е зв ш.ата во ветеринарна струка се: 

р бр. З В А Њ А ОСНОВНА РАБОТА НА ЛИЧНОТО УСЛОВИ ЗА 
НА З В А Њ Е Т О 

I Ветеринарен болничар 

2 Ветеринарен хпгеничар 

3 Ветеринарен лаборант 

1 Помлад ветеринарен помошник 

2 Ветеринарен помошни̂  

3 Постар ветеринарни помошник; 

1 Ветер ИНАЦ 

I Виши ветерин^ 

Вршење работи око лу лекуење и а и 
дуење болни Ж И В О Т Н И 

Вршење дезинфекција и други ,чиј а ен,,ч д 
работи спрема н а п а т с т в и ј а и под к л л. 
зеф на стручњаци 

Вршење лаборант с,ки работи во кеч со", 
царка лаборатории и усганови 

Б. 
Вршење работи од техничка природа НОЈ 
раководство на ветеринарен стручњак од 
пие таро звање 

Самостојно вршење технички рабови и, 
полесна природа и поможуење во и к е 
други работи на службен иии е от. ние! л. 
ро звање 

Самостојно вршење ветеринарно-течничка 
работи 

В 
Вршење работи на поедини групи од, ае 
теринарната струка за кои што е по-
требна факултетска спрема; вршење струи 
ни работи во ветеринарните заводи и 
установи. 

Вршење работи на организацијата на ра 
ботењето на една ветеринарна гранка или 
поведе гранки на еден сектор во адми-
нистративно организационите единици не? 
мали ветеринарни установи или претпр-и 
Јатија вршење надзор в давање напат-
ствија' на соработници од пониски зва-
ња; грижа за извршував плановите ИДЕ 
својата гранка или сектор 

Пониска ветеринарна и,ш на неа р,!маж 
школска спрема или таг,ршен курс и к; 
т еринар:н Ситничар 

Пониска кеЈерннарна и ш на неа р.ош 1 
школска спрема т и завршен м р с и 
ѕсринарен АШ паничар 

Примач ветеринарна и ги на неа рам-и 
школска спрема или завршен курс ја 
Јеричч̂ еч Мборан' 

Средно ветеринарно н.и на него рами' 
школо и по (ожен стр чеп испит за 
њеч и помлад ветеринарен помошник 

Предходна пракса и покажан успех вл 
з-.,мкеио постар ветеринарен помошник 

Предходна пракса и покажан успех во рд 
бота во звањето ветеринарен помошник 

Ветеринарно-факултетска или на неа раде 
на школска спрема и положен стручен 
испит 

Претходна пракса а покажаа успеаа во 
бота во звањето ветеринар. 



Стр. 360 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. Бр. 32 

бр ЗВАЊА ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊЕ 
НА ЗВАЊЕТО 

Ветеринарен сове!ник 

,1 Имши ветеринарен советник 

Органи шрање работи во една или посск'е 
грешки на ветеринарството; во адмицН-14 

о р а итно организационите единици ,ус̂ га 
нови и претпријатија од поголемо зна-
чење вртење надзор и даван е напатстви 
Ја на соработници од пониски звања; ^ У 
шеи,е испитуачки работи во установите 
и заводите за научни испитуења 

Решавање најопшти и најсложени пробте 
ми од обоаста на целокупната дејност на 
в е Ј ЕРНИ. Р' I М Ј О 

Претходна пракса н покажан успех ве) 
звањето виши ветеринар и поволна оден 
ка на комисија ѕа стручното работења 
на службеникот 

Звање на ветеринарен советник и истак̂  
нуеа.е било во практично пзвршуење ра 
ботите од струката или во .п\чно стручна 
работење 

Член 3 
Министерот т земјоделието и шу.иарсшато 

на НРМ, во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ Ќе донесе напатствие во кое што 
поблиску Ќе се одредат работите за поедини зва-
ња од членот 2 на оваа Уредба. 

Член 4 
Назначусљето односно унапредувавте на 

Службениците во звањата од членот 2 на оваа 
Уредба се врши спрема стварната способност на 
службеникот за вршење работи од одредено 
звање. 

Школска спрема, курсеви и испити од членот 
2 (фета колона) на оваа Уредба, со која што се 
стечуе потребна стручна спрема, се услов за сте-
чуење одредено звање. 

На службениците, кои што заради недоста-
ток на школски квалификации немаат достаточно 
услови за натамошно напредуење во струката, 
старешината односно органот надлежен за назна-
чување може да им одреди срок во кој што се 
должни да ги положат предвидените стручни 
испити. 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија на Владата, Ге 
нералниот секретар на Владата како и дру-
гите старешини односно органи надлежни за наз-
начуење должни се да се погрижат сите службе-
ници преку курсеви и стручни испити да стекнат 
потребна спрема предвидена за одредени звања. 
Тие исто така ќе се грижат да се остварат сите 
потребни услови како службениците би добиле 
потребна стручна и школска спрема за унапре-
дував во повисоко звање. 

Во таа цел Министерот на земјоделието и 
шумарството на НРМ, ќе донесе во срок од шест 
месеци од денот на влечењето во сила на оваѕа 
Уредба во согласност се Претседателот на Вла-
дава на НРМ правилник во КОЈ што ќе се предви-
дат поблиски одредби за стручниот испит како и 
за организацијата, планот и траењето на курсо-
вите потребни за стечуење стручна спрема. Во 
тој правилник ќе се постави к,ако услов за сте-
чуење одредено звање стручната и шкоската 
спрема наведена во членот 2 (трета колона) од 
оваа Уредба. 

Со правилникот од претходниот став ќе се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуење 
на службениците од други струки во ветеринар-
ната струка. 

Член 5 
За звањето ветеринар и повисоки од него по-

требна е факултетска спрема. 

Член 6 
Ако службеникот се покаже неспособен за 

вршење работи од звањето во кое што се наоѓа, 
може да биде вратен во звање кое што одговара 
на неговата стручна способност. 

Образложено решение за това донесуе ста-
решината односно органот надлежен за назнан 
чуење. Против ова решење службеникот има пра-
во на жалба во смисла на чл. 18 од Законот за 
државните службеници. 

3. Приправничка служба 

- Член 7 
Лица кои што прв пат влегуат во државна 

служба и тоа во ветеринарната струка а немаат 
стручна пракса за вршење работи на одредено 
звање во оваа струка, се примаат во струката ка-
ко приправници. 

Исклучително, лицата кои што прв пат вле-
гуат во државна служба и тоа во ветеринарната 
струка, а имаат потребна спрема и стручна прак-
са за вршење работи на звањата од ветеринарна^ 
т.ч е?глгка можат веднаш да е назначат на одре-
дено алач,е, со тоа да го положат пропишаниот 
стручен.испит за тоа звање, односно стручниот 
И Г Г А Т на соответното почетно звање доколку е 
таков испит предвиден во срок кој што к'е го од-
р^дч сгпрсчптшата односно органот надлежен' за 
нл.тлгчуење во решеното за назначување. Овој 
срок не може да биде подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за 
назначуење може лицата од претходниот став да 
ги ослободи од полагањето на стручниот испит, 
ако е нимната стручна спрема докажана и му од-
говара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 8 
Во ветеринарната струка, приправничката 

служба постои за звањето помлад ветеринарен по-
мошник и ветеринар. 

Приправничка служба за звањата од нретход-
нит став трае две години. 

Поблиски одредби за приправничката служ-
ба ќе се пропишат со правилникот од членот 4 на 
оваа Уредба. - . 

Член 9 
Министерот на земјоделието и шумарството 

на НРМ може во согласност со Претседателот на 
Владата на НРМ да уста,новуе приправничка 
служба и за други звања од оваа струка, или да 
ја укинуе веќе установената приправничка 
служба. 
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4. Отказни срокови 

Член 10 
Отказниот срок во смисла чл. '43 од Законот 

да државните "службеници за службениците од 
ветеринарната струка изнесуе 

до 10 години служба - 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 години служба - 4 месеца 
Отказниот срок за службениците чшг^ зва-

ња се распоредени в^ трета и четврт врста, ако 
имаат помалку од пет години служба, може да 
цзнесуе еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината одно-
си' органот надежен за назначуење може со 
Службеникот да договори и подолг срок од сро-
ковиве пре движни во претходните ставови но 
најдолго до шест месеци. 

Во голини на службата за отказниот срок се 
В а с и л е само вимето кое што се признава како 
време проведено во непрекината државна служба. 

Член 11 
Службениците кои гцто се обврзале да про-

ведат договорено време во државна служба врз 
основа на школуење за државен трошок, стипен-
дира и слично, не можат за тоа време да ја отка-
ж а т службата. 

5. Хонорарна службеници 

Член 12 
Во исклучителни случаи, кога потреба на 

службата бара, во ветеринарната струка можат 
'Да се примаат на работа стручњаци како хоно-
рарна службеници под услови и во границите на 
членот 16 од Законот зз државните службеници. 

Хонорарите службеници можат да бидат 
платени во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престануе по извршена-
та работа Ако извршуењето т одредени работи 
не може унапред да се предвиди во траење, служ-
б а ^ може да престане врз основа на обостран от-
каз во срок од 14 дена, доколку со договор не е 
инаку одредено. 

Член 13 
Ако за хонор^рни службеници се земат туѓи 

д р ж а в н и , мора со нив претходно да се склучи 
'договор. 

Ако со договор не е инаку предвидено, оТ" 
казниог срок за хонорарните службеници туѓи 
државјани изнесуе еден мсец. 

в, Завршни одредби 

Член 14 
Преведуењето на службениците во звањето 

од членот 2 на оваа Уредба к'е го изврши надлек 
ниот член на Владата, претседател на комитет од^ 
носно комисија на Владата доколку е надлежен 
за назначуење, Генералниот секретар на Владата^ 
како и органот на народниот одбор надлежен зс 
назначуење, — сите во согласност со Претседате-
лот на владата. 

Во исклучителни и нарочни случаи старец^ 
ната односно органот надлежен за назначуењв 
може да назначи на одредени положаи службени" 
ци, не одредуван им звања од оваа Уредба. 

Член 15 
Министерот на земјоделието и шумарството 

на НРМ во согла-сност со Претседателот на Влае 
дага на НРМ може да укинуе и мењава веќе устак 
новени звања или да уведуе нови звања во ветев 
ринарната струка. 

Член 16 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го НЗИ 

врши распоредот на звањата од членот 2 на ова! 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Зако^ 
нот за државните службеници. 

Член 17 
Се овластуе Министерот на земјоделието а 

шумарството на НРМ да во согласност со Прет" 
седателот на Владата па НРМ издава потребна 
напатствија за спроведуење на оваа Уредба. 

Член 18 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј^ 

зиното објавуење во „Службен весник на Народ? 
на Република Македонија". 

Бр. 9518 
24-1Х 1947 год. 

Скопје 

Претседател 
на Владата на НРМ^ 

Л. Колишевски с.р, 
Министер 

за земјоделие и шумарството 
К. Симовски с.р. 

ѕ,ао, 

Врз основа на чл. 94 од Законот за државни^ 
ате службени^! во врска со Решеното на Прези-
диумот на М е д н о т о собрание на НРМ бр. 705 
Од 10 сепгемнри 19Ш година, за аналогно приме-
н е ш е на државните службеници на Народна Ре-

публика Македонија прописите за ^ојуз^гг"е др^ 
жавни службеници, содржани во Законот за др" 
жавните службеници, и врз основа на чл. 15 од 
Основната уредба за правната струка донесена од 
Владата на ФНРЈ, — Владата на Народна Репуб^ 
лика Македонија по предлог од Министерот 31 
правосудие на НРМ ја донесуе следната 

У р е д б а 
за Правната струка 

I . ПоЈам на струката 

Чл. 1 
Правната струка ја сочинуат звањата кои 

што опфаќаат вршење правни работи во судови-

те, во државната арбитража и во сите друг! 
државни органи, установи и претпријатија. 

2. Звања 
Чл. 2 

Во правната струка постоат овие звања! 
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А 
1) Помлад зем1'ишнокнижен референт; 
2) ЗемЈишнокнижен референт, 

Б 
1) Помлад судски правник; 
2) Судски правник; 
3) Постар судски правник, 

В 
1) Судија на околиски суд; 
2) Суди'а на окружен суд; 
3) Судија на Врховниот суд на НРМ 

Г 
1) Арбитер на окружна арбитража; 
2) арбитер на републиканската арбитража' 

Д 
1) Пристап 

Г 
1) Помлад правни референт; 
2) Правни референт; 
3) Виши правни референт; 
4) Пра-вни советник; 
5) Виши правни советник. 

Член 3 
Министерот на правосудието на НРМ во со-

гласност со Пре.тседателот на Владата на НРМ ќе 
донесе напатствие во кое што ќе се одредат рабо-
тите за последни звања од членот 2 на оваа Уре-
дба 

Член Ј 

Назначувањето односно унапредуењето на слу-
жбениците во звањата од членот 2 на оваа Уредба 
се врши спрема стварната способност на службе-
никот за вршење работи од одредено звање. 

На службениците, кои што заради недоста-
ток на школски квалификации немаат д о с т а п н о 
услови за натамошно напредуење во струката ста 
ретинага односно органот надлежен за назначуење-
то може да им одреди срок во кој што се должни 
да ги положат одредените стручни испити. 

Надлежниот член на Владата, претседателот 
на комитетот односно комисија на Владата, Гене-
ралниот секретар на Владата, како и 
другите старешини односно органи надлежни за 
назначуење, должни се да се ши рижзт с т е слу-
жбеници среќо курсеви и стручни испити да сте-
кнат потребна спрема за вршење одредени звања. 
Тие ипо ггкз ќе се погрижат да се остварат сите 
потребни услови како службениците би добиле 
потребна стручна и школска спрема за унапредув-
але во повисоко знзње. 

Во таа цел, Министеро! на правосудна! о на 
НРМ ќе донесе в-о с р ж од шест месеци од денот 
на влечењето во сила на оваа Уредба, во соглас-
но с I со Превела! е тот на Владата на ИРДА, пра-
вилник во кој што ќе с с предвидат поблиски 
одредби за стручниот испит, какл) и за организа-
ција I Ј 1 плаши и ѕраењето на курсевите по!рсбни 
за печуење с фучи а спрема. Во тој правилник мо-
же да се постави таќо услов за стечусње поеди-
ни звања одредена школска спрема. 

Со правилник од претходниов п а п ќе се про-
пишат ис1опремено одредон за пр^ зуењето ш 
службениците од л о ут и струни т правилна стру 
ка. 

Член 5 
За звањата помлад судски правник виши пра 

ани референт и повисоки од нив потребна е спре-
ма на правни факултет, 

Член 6 
Службеници од правната струка кои што се 

истакнуат со сиОЈага работа и во работиве на еко-
номско комерциалната струка, можат поред зва-
њата од член 2 на оваа Уредба да добиат и назив 
економист (на пример: правни референт - еконо-
мист) 

Називот го доделуе надлежниот член на Вла-
дата, претседател на комитет односно комисија 
на Владата доколку е надлежна за назначуење, 
Генералниот секретар на Владата кко и органот 
до-колку е надлежна за назначуење како и органот 
на Њ'! ^ 1 ниот одбор надлежен за назначуење, во 
согласила со Претплатело! на Втадата на НРМ. 

Службениците од правната струка, на кои ,иго 
ќе биде доделен називот економист, можат да се 
назначуат и во соответните звања на економско0 

комерцијалната струка, а не мор ,ат да ги и. п"л-
нуат условите кои се бараат за прејдуење од дру-
ги струки во економско-комерционалната струка, 
али за ова назннчуење потребна е сома, ност од 
Претседателот на Владата на НРМ 

Член 7 
Ако службеникот се покаже несписиоен за 

вршење работи од звањето во кое што се накова, 
може да биде вра!ен на звање кое што одговара 
на неговата стручна способност, 

Образложено решеше за тоа донесле старе-
шината односно органот надлежен за на-шачуење. 
Против ова решеше службеникот има право на 
жалба во смисла на член ЈЅ од Законот за држав-
ните службеници. 

Одредбите од првиот став не важат за судии-
те на околиски с ул, за с у в и т е на окружен суд и 
за судиите на Врховниот сут на НРМ. 

3. Приправничка служба 
Член 8 

Липа кои што прв пат влегуат во државна 
служба и тоа во правна струка, а немаат стЈЈунна 
пракса за вршење работи од одреденото звање во 
оваа Сфука, се примаа! ,о струк, те како припра-
вници. 

Исклучително, лицаГА кои што ПРВ пат влегу-
ат во држави! служба и тоа во правна струка а 
имаат пофебна спрема и стручна пржеа за вр-
шење рлбо; и од звањата на прави п а п руна. мо-
жат веднаш да Ј назначат на од ред V но зплњ^, со 
тоа да го положат пр чини ниот сфучен испит 
за тоа звање односно стручниот испит на ооо т ве-
т о почетно звање, доко,лку таков испит е пред-
виден, во срок кој што ќе го одреди старешината 
односно органот надлежен за нази а чуеше во ре-
шението за назначуење. Овој срок не може да био 

де подолг од една година, 
Старешината односно орѕ а т и надлежен за 

назначусње може лип.атд од претходниот став и 
да ги оелвдпчи о ,л дотаЈањего на стручниот ис-
пит, ако е нчгпгп стручна спрема докажана и му 
о тотов р р' 1 ј! ни к^е што се назиачуат 



„ Бр. 32 

Член 9 

Во правната струка приправничса служба пос-
тои за звање помлад земјишнокнижен референт, 
помлад судски правник, пристав и помлад крае-
ви референт. 

Приправничката служба за звањата од прет-
ходниот став трае две години,. 

Побли жт одредби за приправничката служба 
ќе с пропишат со правилникот од членот 2 на 
оваа Уредба. 

Член 10 
Министерот в? правоо'дисто на НРМ може 

во согласност со Претседат^ лот на Владата на НРМ 
да установуе приправничка служба и за други 
звања од оваа струка, или да ја укин.,4 иЛе уста-
новената приправничка служба. 

4. Отказни срокови 

Ч л е н 1 1 

Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Зако-
нот за државните службеници за службениците од 
правната струка изнесуе: 

до 10 години служба - два месеца; 
од 10 до 20 години служба - 3 месеца; 
преку 20 години служба - 4 месеца; 
Отказниот срок за службениците чиите звања 

се распоредени во трета и четврта врста, ако има-
ат помалку од пет години служба, може Да изне-

л е еден месец. 
Во исклучителни случаи старешината однос-

но органот надлежен за назначуење, може со слу-
жбеникот да договори и подолг срок од срокови-
те предвидени ве предходинот став, но најдолго 
до шест месени. 

Во годините на службата за отказниот срок 
се засметуе само времен кое што се призива ка-
ко време проведено во непрекината државна слу-
жба. 

Одредбите од предходните ставови не важат 
за судиите на околиски суд, за судиите на окружен 
суд и за судиите на Врхо^иот суд на НРМ. 

Член 12 

Службениците кои што се обврзале да прове-
дат договорено време во државна служба врз ос-
нова на школуење на државен трошак, стипендија 
!и слично, не можат за тоа време да ја откажуат 
Службата. 

Хонорарни службеници 

Член 13 

Во исклучителни случаи, кога потребата на 
Службата бара, во правната струка можзт да се 
примаат на работа стручњаци како хонорижи слу-
жбеници под услови и во границите на членот 16 
од Законот за државните службеници, 
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Хонорарните службеници можат да бидат плач 
гени во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престануе по извршена^ 
Та работа Ако изчошуењего на одредени работи 
не може за ун-л,. м д? се предвиди во траење, 
службата мож^ да пр-чггч^ врз основа на обос-
тран отказ во срок од 14 дена, доколку со договор 
не е инаку одредено. 

Член 14 
Ако за хонорарни службеници се земаат туѓа 

Државјани, мора со нив предходно да се склопи 
договор. 

Ако со д о ^ Ј ^ т г не е инаку предвидено, от-
казниот срок за хои041рните службеници туѓи 
државјани изнесуе едо:! л:есе% 

6. Завршни одредби 

Член 15 
Преведувањето на службениците во звањата 

од членот 2 на оваа Уредба го изврши над-
л,ежниот член на Владата, претседателот на коми 
тет односно комисија на Владата доколку е над-
лежен за назначуење, Генералниот секретар на Вла 
дата, како и органот на народниот одбор надлежен 
за назначуење, - сите во согласност со Претсе-9 

дателот на Владата. ! 
Во исклучителни и нарочни случаи старешина 

ната односно органот надлежен зч назначуење мо^ 
же да назначи на одредени положаи службеници, 
не одредуејк'и им звање од оваа Уредба, 

Член 16 

Министерот на правосудието на НРМ во оо^ 
гласност со Претседателот на Владата на НРМ мои 
же да укинуе и менуе веќе установени звања или 
да уведуе нови звања во правната служба. 

Претседателот на Владата на НРМ ќе го из^ 
врши распоредот на звањата од членов 2 на оваа! 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Законов 
зз државните службеници. 

Член 18 

Се ое^астуе Министерот на правосудието НА 
НРМ да во согласност со Претседателот на Владан 
та на НРМ издава потребни напатствија за спро" 
ведуење на оваа Уредба 

Член 1Ѕ 
Оваа Уредба шгегуе во сила со денот на неј^ 

виното објавуење во „Службен весник на Народи! 
Република Македониј,а ; 

Бр. 9503 Претседател 
24-ГХ-1947 год, на Водата на НРМ 

Л. Колишевски с. 
Министер 

на правосудниот на НРМ. 
В, Калајџиски с р. 

СЛУЖБЕН ВЕ СНИК НА НРМ. 
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Врз основа на чл. 94 од Законот за државните 
Службеници во врска со Решението на Президиу-
мот на Народното собрание на НРМ бр. 705 од 
НО септември 1946 година, за аналогно применуење 
На државните службеници на Народна Репуб-
лика Македонија прописите за сојузните држав-

ни службеници содржани во Законот за државни^ 
те службеници, и врз основа на чл. 14 од Основа 
ната Уредба за криминалистичката струка доне^ 
сена од Владата на ФНРЈ — Владата на Народна 
Република Македонија по предлог од Министеров 
на внатрешните работи на НРМ ја доне сув след" 
нагга 

I. Појам на с/рукага 

Клен 1 
ни криминалистичката струка спаѓаат сите 

деања кои што ги опфаќаат работите на спречув-
аа вршењето кривични дела, иследуење и расвет-
леше на извршени кривични дела и пронајдуење 
нивните извршители, како и работи на обезбеде-

ле траговите на кривичните дела, хемиска шшн? 
аа, вештачење, научно испитуење, грагови и едвчвд 

; ^ , 2. Звања 
- . Член 2 

Звањата И основните работи кои што ги врч 
шат службениците на Народна Република Максо 
допија во ѕвањата на криминалистичката струи 
ка се: 

ЗВАЊА НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ АЛ стечуењв 
ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО 

Р^нштатстнчко-техтгак доводот 

^ Дахтнлоскопски техничар 

I, Криминалистичка фотоЈгежничав 

Готвење разни раствори на хемикалии 
9 други потреби за хемиска лабораторија 
ц фотографски кабинет на криминалист 
рата служба и сите работи ао врска ед 
работењето во лабораторија 

Вршење сите работи во врска со гонам 
Втисни на прстите на извршителите на 
1фивичник- дела, во врска со утврдував 
И и идентитетот 

Вршење сите фотографски работи во врр 
ана со криминалистичката служба 

к Леммд криминалистичката референт 

џ̂  МримннаЈгастнчкн референт 

4 Вице Криминалистички референт 

^ јогата листичка инспектор 

Вршење сите оперативни оаботи од крив 

Шиналистичката струка под раководство 
Ш надзор на криминалистички референт^ 

Самостојно вршење на сите оперативни 
работи на криминалистичката служба 

Надвор и координирање работењето на 
Криминалистичките референти и вршење 
работи кои што со оглед на својата виат 
решив содржина сочинуат една одредена 
Ван поведе сродни групи 

Организирање и општ надзор над рабОш 

Телето на оперативните органи од крими 
Палестинката служба, како и водење ис„ 
ве дуење во случаите на поважни и пос 

тешки кривични дела 

^ Помлад иЈтмиваЈШСТнчко-техвичкн р' 
Ффт Вршење по напатствие сите работи во 

врска со научно техничкото истражуење 
на местото извршуење делото; вртење 
сите работи заради утврдуење идентите-
тот на лицата (живи и лешеви) и непозна 

Ти извршигели на кривичните дела; кон-
трола иа дактилоскопски и моводактило 
оковски формули 

Вођииеи факултет: жравнн, ви ховиЈш 
Шал технолошка хемија, завршен акцион 
рош криминалистички институт ш вага? 
Вримииалистивдо-тегводш нуро и жшлф 
ШГШ нсхшт 
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РЕД БР. ЗВАЊА ОСНОВНИ РАБОТИ НА З В А Њ Е Т О УСЛОВИ ЈА СТРУЕЊЕ ЗВАЊЕТО 

2 Криминалистичко технички референт 

3 Виши кривина-шегичка технички рефе 
рент 

3 Примила шегички советник 

Самостојно вршеше на работи о ; помтад 
кримииалис I ичко-технички референт 

Грижи за методичко вршење на гехнпчка 
исфажуељ а на местото на извршуење де 
лото со цел на утврдував на стварната 
фактична состојба и изводење правилни 
закздци во преглед, на видот на криви? 
мит е дела начинот на нивно го извршуе 
н.е и личноста на извршителот; анализа 
и испитуење траговите и предмети на ј -
дени на местото на извршуење делото и 
сите други предмети кои што п р о и з л е з а т 
од кривичното дело. 

Организирање и раководење со работе^ 
њето на криминалистичката служба во 
поголеми организациони единици и реша 
вање најсложени практични проблеми од 
обпаста на криминалистичката стрика 

Потребна пракса и покажан успех во рач 
бота во звањето помлад технички рефе 
рент 

Потребна пракса во звањето криминал)! 
етичко технички референт и покажана 
способност за вршење тсхннчко-нстражу; 
ачки работи во врска со кривичното де 
ло 

Потребна пракса во звањето виши крм-
миналистичко.технички референт и попа 
жана способност во практичното органи 
зирање криминалистичката служба или 
во научните работи 

Член 3 
Министерот на внатрешни работи на НРМ во 

согласност со Претседателот на Владата на НРМ 
,ќе донесе напатствие во кое што поблиску ќе се 
одредат работите за поедини звања од членот 2 
на оваа Уредба. 

Член 4 
Нззначуењето односно унапредуењеш на 

службениците во звањата од членот 2 на оваа Уред-
ба се врши спрема стварната способност на службе-
н и к ! за вршење работи од одредено звање. 
? Школска спрема, курсеви и испити од членот 
2 (трета колона) на оваа Уредба со која што се 
стечуе потребна стручна спрема, не се сметаат ка-
ко услови за стечуење одредено звање, ами само 
како критериум за стручната способно^ на служ-
беникот. Но, ако службеникот и без предвидена 
школска спрема односно курс и испит, покаже да 
е стручно спремен да ги врши работите од одре-
деното звање, може да се назначи на тоа звање 

На службениците, кои што заради недоста-
ток на школски квалификации немаат достаточно 
услови за. натамошно нзпредуење во струката, 
старешината односно органот надлежен за назна-
нуење може да им одреди срок во кој што се 
должни да ги положат предвидените стручни ис-
пита. 
) Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија на Владата, Ге-
нералниот секретар на Владата, како и дру-
гите старешини односно органи надлежни за на-
зѕачуење должни се да се прогрижат сите службе-
ници преку курсеви и стручни испити да стекнат 
потребна спрема за одредени звања. Тие исто та-
х? ^ се грижат да се остварат сите потребни 
услови како службениците би добиле потребна 
'стручна и школска .спрема ,за унапредуење во по-
високо'звање. " 
^ Во таа цел, Министеру на внатрешните ра-
боти на НРМ' ќе донесе во хрок од шест месеци 
од денот на влечењето во сила на оваа Уредба 
во согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ правилник во кој гиго ќе се предвидат по-
блиски одредби за стручниот испит, како и за 
Организација Ја, планот и траењето па курсевите 

потребни за стечуење стручна спрема. Во тој пра-
вилник може да се постави како услов за стечуе-
ње одредено звање стручната и школската спрема 
наведена во членот 2 (трета колона) од оваа 
Уредба. 

Со правилникот од претходниот став ќе се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од други струки во криминали-
стичката струка. 

Член 5 
За звањето помлад^ криминалистичко-технич-

ки референт и повисоки од него потребна е фа-
култетска спрема. 

Исклучително,^службениците со звањето кри-
минална ички инспектор кои што се истакнуат со 
своето високо научно и стручно звање, можат да 
се назначат во звањето криминалистички совет-
ник со решение од член на Владата претседател 
на комитет, односно комисија на В малата доколку 
е надлежен за назначуење, Генералниот секретар 
на Владата и од органот на народниот одбор над 
лежен за назначуење, по претходна оценка на 
стручна комисија, а во согласност со Претседате-
лот на Владата на НРМ. 

Член 6 ' 
Ако службеникот се покаже неспособен за 

вршење работите од звањето во кое што се назо-
ва, може да биде вратен во звање кое што одго-
вара на неговата стручна способност. 

Образложено решение за тоа донесуе старе-
шината односно органот надлежен за, назн^чуе-
ње. Против ова решење службеникот има право 
на жалба во смисол на чл. 18 од Законот за др-
жавните службеници. 

3. Приправничка служба 
Ч 1ен 7 

Лица кон што прв пат влегуат во државна 
служба и 1оа во крпмина'шегичка струка, а немаат 
стручна пракса за вршење работи на одредено 
звање во оваа струка, се примаат во струката ка-
ко приправници. 

Исклучтгслж;, лицата к ;и п п о прв пат вле-
г у л во државна служба и к)а во криминалистич-
ка с ц , у о . а имап потребна спрема и стручна 
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Пракса за вршење работи на звањата од кримина-
листичката струка, можат веднаш да се излачат 
на одредено звање, со тоа да го положат пропи-
шаниот стручен испит за тоа звање, односно 
Стручниот испит на соодветното почетно звање, 
доколку е таков испит предвиден во срок кој што 
^е го одреди старешината односно органот над-
лежен за назначуење во решението за назначуе-
И,е. Овој срок не може да биде подолг од година 
д,ена. 

Старешина!а односно органот надлежен за 
назначуење може лицата од претходниот став и 
да ги ослободи од полагање 10 на стручниот испи'1, 
ако е нивната1 стручна спрема докажана и им од-
говара на звањето на кое што се иазначуат. 

Член 8 
Во криминалистичката струка, приправничка-

та служба постои за звање 10 помлад криминали-
стички референт и помлад криминалистичко-тех-
нички референт. 

Приправничката служба за звањата од прет-
ходниот став трае две години. 

Поблиски одредби За приправничката служба 
ќе се пропишат со правилник од членот 4 на оваа 
Уредба. 

Член 9 
Министерот на внатрешните работи на НРМ 

може во согласност со Претседателот на Владата 
на НРМ да установуе приправничка служба и за 
други звања од оваа струка, или да ја укинуе ве-
ќе установената приправничка служба. 

4. Отказни срокови 

Член 10 
Отказниот срок во смисол на чл. 43 од Зако-

нот за државните службеници од криминалистич-
ката струка изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од '10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците чиите зва-

Ња се 'распоредени во трета и четврта врста, ако 
имаат помалку од пет години служба, може да 
лзнесуе еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината односно 
Органот надлежен за назначуење може со службе-
никот да договори и подолг срок од сроковите 
предвидени во претходните ставови, но најдолго 
до шест месеци. 

Во годините на служба 1 а за отказниот срок 
'се засметуе само времето кое што се признава 
Како време проведено во непрекината државна 
Служба. 

Член П 
'Службеници!е кои што се обврзале да про-

ведат договорено време во државна служба врз 
основа на школуење за државен трошок, стипен-
дија и слично, не можат за тоа време да ја 01ка-
жуат службата. 

5. Хонорарни службеници 
Член 12 

Во исклучи1елни случаи, кога потреба на 
службата бара, во криминалистичката сф^ка мо-

жат да се примаат на работа стручњаци како хо-
норарни службеници под услови и во границите 
на членот 16 од Законот за државните' службен 
ншш. 

Хонорарните службеници можат да бидат 
платени во месечен износ или паушално, 

Хонорарната служба пресгануе по извршена-
та работа. Ако извршуењето на одредени работи 
не може унаиред да се предвиди во траење, служ-
ба! а може да преста,не врз основа на обостран от-
каз во срок од 14 дена, доколку со договор не е 
инаку одредено. 

Член 13 
Ако за хонорари!! службеници се земат туѓи 

државјани, мора со нив претходно да се склопи 
договор. 

'Ако со договорот не е инаку предвидено, от-1 
казниот срок за хонорарните службеници туѓи 
државјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 14 
Преведуењето на службениците во звањата 

од членот 2 на Уредба к'е го изврши надлежниот 
член на Владата, претседателот на комитет одно^ 
ено комисија на Владата до колку е надлежен за 
назначуење, Генералниот секретар на Владата, 
како и органот на народниот одбор надлежен 

Во исклучителни и нарочни случаи стареши-
може да назначи на одредени положаи службени-
ци, не одредуејќи им звања од оваа Уредба. 

Плен 15 
Министерот на внатрешните работи на НРМ 

ба согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ може да укинуе и меља век'е установени 
звања или да уведуе нови звања во криминална 
етичката струка. 

Член 16 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го из-

врши распоредот на звањата од членот 2 на оваа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Зако-
нот за државните службеници. 

Член 17 
Се овлас!уе Министерот на шии рентите ра-

боти на НРМ да во согласност со Претседателот 
на Владата на НРМ издава потребни напатствија 
за спроведуење на оваа Уредба. 

Плен 18 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на не)^ 

зиното објавуење во „Службениот весник на На^ 
родна Република Македонија", 

Бр. 9505 Претседател 
24-1Х-1947 год. на Владата на НРМ 

Скопје Лазар Колишевски, с. рЈ 

Министер 
на виа! решиш е работи, 
Цветко Узуновски, с. р. 
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2 8 4 

Врз основа на ал. 94 од Законот за државни^ 
те службеници во врска со Решението на Прези-
диумот на Народното собрание на НРМ бр. 705 од 
НО септември 1946 година, за аналогно применува 
ње на државните службеници на Народна Репуб^ 

лика Македонија, прописите за сојузните држава 
ни службеници содржани во Законот за државна 
те службеници, и врз основа на член 14 од Основа 
ната уредба за административната струка донесе^ 
на од Владата на ФНРЈ, ^ Владата на Народа^ 
Република Македонија по предлог од Претседател 
лан на Владата нл НРМ Ја донесуѕ следна^ :

 г 

У р е д б а 
за административната струка 

ПоЈам на струката 

Член 1! 
'Адмишшрааивната струка Ја ссчинулт. зваг 

њата кои што ги опфаќаат работите, на организам 
раше, функционирање и обезбедуењз рз-ботвњето 
на општата администрација вез сите државни ор^ 
ганизациони единици. 

2, 1 в I Ш I 

Илев % 

р со. ЗВАЊА 

Звањата и основните т6(Ш кои што т ВјВ" 
шагг службениците на Народна! Република! 
допија во Ѕ В О Н А М им административната СТРЦВ 

к'а се: 

ОСНОВНА РАБОТА НА ЗВАЊЕТО 

Ч Помошен службеник Ш клеса 

2 Помошен службеник Ц класа, 

3 Помошен службени^ Ј класо 

Ц Писаа Ц класа 

д Писар I класа, 

6 Помошен административец манииудшс 

2 Административец манипулавд 

в Постар адшаиетр^тшЈеа кавдахдвд Л 

В Администратор 

Виши администратор 

1 Дактилограф ЦЈ класа 

2 Дактилограф ц класа 

Вршеше работа околу; ПЈшјавуељеА врш^ч 
ње. работи на служите ' 

Покрај работите на помошниот службени^ 
на ПЈ класа, вршење, ц други помошно 
ц извршени работи ве администрацијата 

Вршеше, работи на по.мошен службеник Л 
класа на особено важни и одговорни ме^' 
стај надзор над работеното околу 
јавуење; чувања зграда^ ј 

Вршење писарски работа во помали рр^ 
ганизациони единици ' 

Вршење писарски работи во поголеми оц^ 
ганизапиони единици ( \ 

Вршење помошни рабати на. редовна а ^ 
министрација како што се; водење експз 
дициона книга ковертирање ^дресираш! 
и испраќ ање на поштар вршење на 
дини архивски работи, водење разни карЈ 
-готски л евиденции^ набавуваа. и р а к у ^ 
ње расподелба и евиденција на канцелар 
риска материал; вршење други помошна 
работи на редовната администрација д 

Вршење посложена работа на помошен 
административен манипулант или водења 
една група на овие работи (експедиција 
архиса економат, препис ц ти вршеод 
други помошни работи на редовната а ^ " 
министрација I 

Вршење раб 01 и па адмиши грд ишен м^в 
нипулант во поголем обем и во поголем^ 
организациони един::;;ив илп; водења сит^ 
помошн:( работа па редовна ва администрг 
ција една организациона единица, Ј 

Практична организирања и о б е з б е д у в а 
правилното и ефикасното функционисањд 
на редовната администрација во органиве 
иконите единици 

Вршење работи на администратор г.о ло^ 
големи организациони единици ;сз п о д о 4 

жна администрација 

Вршење работи на едноставен препие Л 
Вршење работа на едноставан препис Ш 
пишуеше по диктат 
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Р М . ЗВАЊА ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАЊЕТО 

VI Д а м т о г р а ф \ клас.) Псрфокгно пишуеље по д,иктат по клава 
атурен систем 

4 Сте и ида к I ило! раф Вршење стенографски работи со дешифри 
рање преку дактилографка. 

1 Коресподен ген стенограф 

Дева хен стенограф 

3 Виши дебатен стежнраф 

4 Сценографот ревизор 

Вршење коресподенција 9рЅ основа жл 
стенографски белешки 

5? 
Вршење обични работи на де бети а сте. 
иографиЈа. 
Перфектно вршење на сите работи од де 
батна стенографија 

Вршење работа на дебатска стенографија 
и контролирање исправност на поедини 
стенографски белешки 

И. Управно-полигичка гранка 

1 Помлад персонален референт 
2 Персонален референт 
3 Виши персонален референт 

Б. 
I. Административен пристав 
2 Помлад управен референт 

Управен референт 
4 Виши управен референт 
5 Управно-политички советник 
6 Виша управно политички советник. 

I 
Член 3 

Претседателот на Владата на НРМ ќе донесе 
напатствие во кое што поблиску ќе се одредат ра-
ботите за п о с е т и звања од членот 2 на оваа Уре-
дба. 

Член 4 
Н^значусм п о односно упапрсдуењето на 

службениците во звањата од членот 2 на оваа Уре-
дба се врши спрема а варна га способност на слу-
жбеникот за вршење работа од одредено звање. 

На службениците, кои што заради недоста-
ток па шкотски квалификации немаат достатачно 
услови за натамошно напредуење во струката, 
старешината односно органот надлежен за назна-
чуење може да им одреди срок во кој што се 
должни да ги положат предвидените стручни 
и с п и т и. 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија на Владата, Ге-
нералниот секретар на Владата како и дру-
гите старешини односно органи надлежни за на-
значуење должни се да се погрижат сите службе-
ни.ци преку курсеви и сфучни испити да стекнат 
по I реона спрема за вршење одредени звања. Тие 
исто така Ќе се 1рижа1 да се оаварат сите по-
требни услови како службениците и од најниски 
звања (на пример помошни службеници, помош-

,ни админисф.11 ивни манипутан ги, администра-
тивни манипхчанги итн) би добиле пофебна 
сфучна и школска спрема за ун пфедуење во по-
високо звање. 

В о таа ц е л П р е л е т а ! с л о г на В и д а н а на 
Н Р М ќе д - п е , е н о р о к , , д () м е с е ц и о д д е н о ! на 

влечењето во сила на оваа Уредба правилник во 
кој што ќе^ се предвидат поблиски одредби за 
спремата која што се бара за поедини звања, за 
стручниот испит како и за организацијата, пла^ 
нот и траењето на курсевите потребни за стечуе-
ње стручна спрема. 

Со правилникот од претходниот став ќе се' 
пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од други струки во администра-
тивната струка. 

Член 5 
За звањето виши управен референт и пови-

соки од него е потребен завршен правен ф ' 
култет. 

Исклучително, службениците со звањето, к , 
ши администратор, виши персонален референт и 
управен референт кои што се истакнуат со своите 
високи стручни и организаторски способности 
можат да се назначат во звањето управно-поли^ 
сички советник и виши управно-политички совет-
ник, по претходна оцена на стручна комисија, во 
согласност со Претседателот на Владата на НРМ. 

Член 6 
Ако се покаже службеникот неспособен за 

вршење работи од звањето во кое што се навоѓа, 
може да биде вратен во звање кое што одговара 
на неговата стручна способност. 

Образложено решеше за тоа донесуе старе-
шината односно органот надлежен за назначува 
ње. Против ова решеше службеникот има право 
на жалба во смисла на член 18 од Законот за др-
жавните службеници. 

3. Приправничка служба 
Член 7 

Лица кои ипо прв пат влегуат во државна 
служба и тоа во административната струка, а не^ 
ма,ст стручна пракса за вршење работи на одре^ 
дено звање во оваа струка, се примаат во струка 
како приправници. 

Исклучително, лицата кои што прв пат вле-
з а т во државна служба и тоа во административ-
ната струка, а имаат погребна спрема и стручна 
пракса за вршење работи и звањата од админи-
с ф 1 и) ни а! а струка, можат вгдшш да се назначат 
на одредено звање, со Фа да го положат пропи" 
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итниот стручен испит за тоа звање бднпсно стру-
чен испит на соответното почетно звање доколку 
е таков испит предвиден во срок кој што ќе го 
одреди старешината односно органот надлежен 
за назчачуење во решението за назначуење. Овој 
срок не може да биде подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за 
Назначуење може лицата од претходниот став и 
Па ги ослободи од полагањето на стручниот 
ц^пиг ако е нивната стручна спрема докажана и 
му одговара на звањето на кое што се назначил 

Член 8 
Во административната струка приправничка 

лга служба постои за звањето дебатен стенограф, 
помлад персонален референт, административен 
Пржтгав и помлад управен референт. 

Приправничката служба за звањата од прет' 
кодниот став трае од една до две години. 

Во правилкико? од членот 4 на оваа Уредба 
II? се пропише срокот на траењето на приправ-
ничката служба за секое од овие звања, како и 
Други одредби за приправничката служба. 

Член 9 
Претседателот на Владата на НРМ може да 

установуе приправничка служба и за други зва-
ња од оваа струка или да ја укинуе веќе установе-
ната приправничка служба. 

4. Отказни срокови 

Член 10 
Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Зако-

нот за државните службеници за службениците 
од административната струка изнесуе: 

до 10 години служба - 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 голини служба - 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците чиите зва-

ње се распоредени во трета и четврта врста, ако 
Ками помалку од пет години служба, може да из-
веде еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината одно-
сно органот надлежен за начначуење може со 
службеникот да договори и подолг срок од сро-
ковиве предвидени во претходните ставови, но 
надолго до шест месеци. 

Иљ години на службата за отказниот срок се 
см^.;?? само времто кое што се признава како 
Вр^л проведено во непрекината државна служба. 

Член И 
С л у ж б и к о и што се обврзале дз прове-

дат дог Н К Ч ^ М Ј ' . В Р - Ч Ј ^ В О Л О Ж А Н А служба врз ос-
нова на школ\/ељо за државен трошок, стипенди-
ј а и слично не можат за тоа време да ја откажат 
службата. 

5, Хонорарот! службеници 

Член 12 
Во исклучителни случаи, кога потреба на слу-

жбата бара во административната струка можат 
да се примаат на работа стручњаци како хонорарна 
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службеници под услови и во границите на чл. 1(Ј 
од Законот за државите службеници. 

Хонорарите службеници можат да бидаЂ 
платени во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престануе по извршената 
работа. Ако извршуењето на одредени работи не 
може унапред да се предвиди во траење, служба^ 
та може да престане врз основа на обостран 01Ч 
каз во срок од 14 дена, доколку со договор не ^ 
инаку одредено. 

Член 13 
Ако за хонорарни службеници се земаа? 

туѓи државјани, мора со нив претходно да се склуч 
ни догоцор. 
1 Ако со договорот не е инаку предвидено, о ^ 
казниот срок за хонорарните службеници туѓи др-
жавјани изнесуе еден месец. 

Член 14 
Преведуењето на службениците во звањата од 

членот 2 на оваа Уредба к'е го изврши надлежниов 
член на Владата, претседателот на комитетот од-
носно комисијата на Владата, до колку е надле-
жен за назначуење, Генералниот секретар на Вла^ 
дата, како и органот на народниот одбор надле-
жен за назначуење, - сите во согласност со Преп 
седателот на Владата. 

Во исклучителни и нарочни случаи старешинао 
та односно органот надлежен за назначуење може! 
да назначи на одредени положаи и службеници, не 
одреду еј ќа им звање од оваа Уредба. 

6. Завршни одредби 

Член 15 
Претседателот на Владата на НРМ може да 

укинуе и менуе веќе установени звања или да уве? 
дуе нови звања во административната струка. 

Член 16 
Претседателот на Владата на НРМ ќе го из^ 

врши распоредот на звањата од членот 2 на оваа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Зако^ 
нот за државните службеници. 

Член 17 
Се ооластуе Претседателот на Владата на 

НРМ да издава потребни напатствија за спроведу-
вав на оваа Уредба. 

Член 18 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на не/ 

зиното објавуење во „Службен весник на Народи! 
Република Македонија" 

Бр. 9504 Претседател 
24-1Х-1947 год на Владата на НРМ 

Скопје Л. Колишевски с.р. 

Министер, 
на правосу жето на НРМ. 

В. Калајџијеви с.ри 



Стр. 170 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ, 

а ѕ 3 

Врз основа на член 94 од Законот за држава 
ките службеници во врска со Решението на Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ бр, 
705 од 10 септември 1946 година, за аналогно при-
менуење на државните службеници на Народна Ре-
публика Македонија прописите за сојузните др-

жавни службеници, содржани во Законот за др-
жавните службеници, и врз основа на чл. 12 од 
Основна!а Уредба за конф^т^ага струка донесе-
на од Владата на ФНРЈ, — владата на Народна 
Република Лакедонија по предлог на Претседате-
лот на Републиканската контролна комисија ја до^ 
несуе следната! 

" У р е д б а 

за кош родната струка 
1, Појам на струката Член 6 

Член 1 
Во контролната струка спаѓаат звања кои што 

ги опфаќаат работите на вршење општа и оддел-
на контрола (инспекција). 

2, 3 в а њ д 

Член 2 
б а њ а т а во контролната струка се овие 
помошен инспектор, 
инспектор, 
виши инспектор, 
главни инспектор, 
генерален инспектор, 

Член 3 
Претседателот на Републиканската контролна 

комисија во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ ќе донесе напатствие во кое што по-
блиску ќе се одредат работите за поедини звања 
од членот 2 на оваа Уредба. 

Член 4 
Назначуењето односно унапредуењето на 

службениците во звањата од членот 2 на оваа Уре-
дба се врши спрема стварната способност на слу-
жбеникот за вршење работи од одредено звање. 

На службениците, кои што заради недоста-
ток на школски квалификации немаат досгатачно 
услови за натамошно напредуење во струката, 
старешината односно органот надлежен за назна-
Чуење може да им одреди срок во кој што се дол-
жни да ги положат одредените стручни испити, 

Претседателот на Републиканската контрол-
на комисија, како и другите старешини односно 
органи надлежни за назначуење должни се да се 
погрижат сите службеници преку курсеви и стру-
чни испити да стекнат потребна спрема за вршење 
одредени звања Тие исто така ќе се грижат да се 
остварат сите потребни услови, како службеници-
те би добиле погребна стручна и школска спрема 
за унапредување во повисоко звање. 

За службениците кои што прејдуат од други 
струки во контролната струка Претседателот на 
Републиканската контролна комисија може да од-
реди полагање испити за добивање поедини 
ња од контролната струка, 

Член 5 
Во соециални кон фолии служби можен не. 

звањата од членот 2 од оваа Уредба да се додава' 
"ат називи кои што им одговараат на тие служби 
(на пример: инспектор на трудот, сани Јарем ин-
спектор и т, н.) 

Ако се покаже службеникот неспособен за 
вршење работи од звањето во кое што се нанова,; 
може да биде вратен во звање кое што одговара 
на неговата стручна способност. 

Образложено реш^ње за тоа донесуе старе-
шината односно органот надлежен за назничуење. 
Против ова решење службеникот има право на 
жалба во смисла на член 18 од Законот за држав-
ните службеници, 

3. Приправничка служба 

Член 7 
Претседателот на Републиканската контрол-

на комисија во согласност со Претседателот на 
Владата на НРМ може да установуе приправнич. 
на служба за поедини звања од контролната 
струка 

4, Отказни срокови 

Член 8 
Отказниот срок во смисла на чл, 43 од Зако-

нот за државник службеници за службениците 
од контролната струка изнесуе: 

до 10 години служба --- 2 месеца: 
Од 10 до 20 години служба - 3 месеца; 

преку 20 години служба 4 месена 
Отказниот срок за службенициве чиите зва^ 

ња се распоредени во грета и четврта врста, ако 
имаат помалку од пет години служба, може па 
изнеле еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината однос-
но органот над нежен за назначуење може со слу-
жбеникот да договори и подолг срок од срокови-
те предвидени во претходните ставови, но најдол-
го до шест месени. 

Во години на службата за отказниот СР̂ К се 
замесгуе само заме^туе само времето кое што се 
при -ш 'вч како време провед,ено ^о непогодната 
државна служба. 

Член 9 
Службениците кои што се о б в р з е на п р о о -

дат време во државна служба врз основа на шко-
луење за државен трошок, стипендија ч "лично не 
можа; за топ време да ја огкажуат службата. 

5, Хонорарни службеници 

Член 10 
И О исклучи Ј С Л Н И случаи, кога по) реба Н А 

жбата бара, во контролната стресе можат да се 
примаат на работа стручњаци ачко хонорарна 
службеници под услови и во границите на членот 
16 од Л а к о т а нож-чии ѕе службеници. 
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? Хонорарите службеници можат да бидат 
Платени во месечен износ или паушално, 

Хонорарна^ служба престануе по извршена-
та работа. Ако извршуење1о на одредени работи 
не мо-ке унапред да се предвиди во траење, слу-
жбата Јоже да престане врз основа на обостран 
отказ 60 срок од 14 дена, доколку со договор че е 
инаку одредено. 

Член П 
Ако за хоиорарни службеници се земаа ^уг'и 

државјани, мора со нив претходно да се склучи 
договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено от-
к^чиот срок за хонооарните службеници туг'м 
државјани изнесуе елен месец 

6. Завршни одредби 

Член 12 
Преведуењето на службениците во звнњн'\а од 

,членот 2 на оваа Уредба к'е го изврши надлежни-
от член на владата, претседателот на комитет од. 
носно комисија на Владата до колку е надлежен 
за назначуење, Генералниот секретар на Владата, 
како и органот на народниот одбор н а д е -
жен за назначуење - сите во согласност со Прет-
седателот на Владата. 

Во исклучителни и нарочни случаи стареши-
ната односно органот надмежен за нпн^чуење мо-
же да назначи на одредени положаи службеници, 
не одредуејќи им звања од оваа Уредба. 
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Член 13 
Претседателот на Републиканската кон (ролна 

комисија во согласност со Претседателот на Вла-
дата на НРМ може да укинуе и мењава ге^е уста-
новени звања или да увелуе нови зван,ч во кон-
тролната струка 

Член 14 
Претседателот на Власта на : ќе ^ и з -

врши ра:поредог на звач.ага од членот 2 на оваа 
Уредба во вр,ти во сми^л-1 и членот 12 о / ј Зако-
нот за државните службеници 

Член 15 
Се овтапуе Постер прстот ич Рим. о , 

ската конфолна комисија да согласно:' со 
Прегсеуитечот на В плата на НРМ истава погпеб" 
ни напатствие за спроведуење на 1 Уредба. 

Член 16 
Оваа Уредба елеѓур во сила со денот на неј-

зиното објавуење во ,,Службен весник на Народ-
на Република Македонија" 

Бр. 9510 Претседател 
94-1Х 1Ш7 год Власта на НРМ 

Скопје Л Колишевски с р 

11репл/иЈ к.-Ј 
на Репубтиканскага кон гривна комисија 

Љупчо Арсов с. р 

СЛУЖБЕН ВЕ СНИК НА НРМ. 

2 8 6 

Врз основа на член 94 од Законот за држав-
ните службеници во врска со Решението на Про' 
зили умот на Народното собрание на НРМ бр. 705 

од 10 септември 1946 година, за аи^чогно при^ 
вуење на државните службеници на Народна Ре 

публика Македонија прописите за сојузните а ј 
жавни службеници, содржани ^о Законот за 
ж а б и т е службеници, и врз основа на чл, 1.4 од 
Основната уредба за здравствената струга доне-
сена од В л а с т а на ОНРЈ, - Владата на И а р^ј ла 
Ропулѓжка Македонки по иг-е д пот од Мг ветерот 
на народното здраг;;о на НРМ ја донесле следната 

У р е д б а 
за згдеазсгзгната сл; 'к1) 

1 Појам на струката 

Член 1 

Во здравствената струка спаѓаат хани цто ^ ( ? 
што ги о-гфак'аат работите: 

1) спречуеље болест и истш.уење ѓг,ј^.гп 
узрочи, ле^уе^е ч п е д з ч ^ на бодрените; 

1 Р Е Д Б Р З В А Њ А ОСНОВНИ ги НА ЗР У Л О Г И З А С Т Р Ч У Р Љ Р З В Ч Њ Е Г О 

3 Медицински лаборант Вршење, табора горски и техничка риг,и ј 
во напатствија и надзор на шефот 
лабора гориЈа^л и предниот мј амебен 
персонал 

2 Болничар Услужуење бОлесмици спрема мамам. т п 
на лекар и медицинскиот персонал 1л, 
средна стручност Водење надзор над о ^ 
жуењо редот и чистотијата на болесник 

оропории 
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РЕД БР ЗВАЊА 

Медицинска хигиенине 

ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАЊЕТО 

В 
Вршење сите работи "во врска со сузбн^ 
вање епидемија по напатствија на лекар; 
и самостојно вршење дезинфекција и дев 
инекција. 

УСЛОВИ ЗА СЈ^НУЕЊВ ЗВАЊЕТО 

Завршено основно школо и школо ОДНОС 
по курс и медицински хигиеничар0 

I Масажа 

I Детска гледачов 

Вршење мануелна и инструментална амѓ-
сажа спрема прописите и напатствија^ 
на лекар 

Д 
Вршење сите работи'околу гледање бол^ 
ни и здрави мали деца под раководства 
и надзор на лекар и медицински персона^ 
од средна стручност. 

Завршено основно школо а курс ал вдН 
важери 

Завршено основно школо односно курс ас 
детски гледачка. 

1 Бабица 

I Медицинска техничар 

в Медицинска сестра ^помошник) 

8 . Постара медицинска сестра 
Јпомошник) 

Вршење советуење на трудни, активно ак 
гажирање во борба против гобачаи и де 
дење нормални порог'аи^ гледање на а о т 

родили и новородени во бабисм 

Е. 
Вршење лаборантски и технички работа 
спрема специална стручна спрема во ла-
боратори и: хемиски, хигиенски, бактерии 
лошкн^ рентгенски^ физикалноЈгер. писка 
и на терен 

Ж 
Поможуење на лекар0во спроводуење те 
рапеутсхи и профилактички мерки. 

Вршење работи на главна медицинска се 
стра (надсестра) односно на главен меди 
донски помошник во здравствени уста-
нови; самостојно водење помали здравм 

стесни станици 

Завршено бабичка школо 

Завршено средно медицинско школо а 
кожен стручен испит 

Завршено средно медицинско школо а Вф 
ложен стручен испит. 

Потребна пракса и покажан успеу во ра 
ботг во звањето медицинска сестра (по 
мошник) 

I Забо-техничл. 

I Забар 

I Лекар 

1 Лекар специалист 

Џ Лекар примариус 

в Здравствен референт 

В Здравствен советник 

Изработуење забни протези спрема при-
мениот стисок, 

И. 
Вршеше помали оперативни работи но 
уста (вадење заби со и без анестезија, 
помали инцизии) лекуење и пломбирање 
заби^ ставање протези 

Ј. 
Вршење сите работи од медицинска стр ј 
ка наведени во член 1 на ова Уредба 

Вршење сите работи од медицинска стру 
на во рамките на својата специалност 

Самостојно колење на болничко одделение 
или отсек од својата спемиалност и грн 
жа за стручно усовршуење на лекарите! 
од своето одделење или отсек 

К. 
Вршење работи на организација ц-^окуи 
ната здравствена служба во пониска ор 
ганиззкиона единица или на една гранка 
на здравствена служба во повисоки ор-
ганизациони единици или здравствени уста 
нови Вршење надзор и давање напа л е а 
ја на соработниците од пониски звања 

Организирање работи на една или повеќе 
гранки на здравствена служба во пов^со 
ки организациони единици и установи од 
поголемо значење; вршење надзмр и да 
вање напатствија на с о р а б о т к и т е од 
Пониско звање; вршење и^,,зжуачки и 
Научни работи во установиле за научни 
испивања ијтл медицинското производ-
ство. 

Завршено средно медицинско школо л 
ложен стручен испит 

Завршено средно медицинско школо а 
ложен стручен испит 

Завршен медицински факултет а положеа 
испит. 

Завршен медицински или стоматолошка 
факултет со положен испит на спедиал^ 
ност 

Звање на лекар специалист со подолга 
пракса и покажана способност на својата; 
специјалност. Изработени стручна работа 
од областа на соответната специалнос? 

Потребна пракса и покажан успех во РМ 
бота во звањето на лекар 

Потребна пракса к успех во работа ИI 
звањето на здраве гвен г -ерѓнт и иста^ 
нуење во стручно!о работење и орЈаш^ 
забија на здравствената служба, 
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РЕД БР ЗВАЊА ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊЕ ЗВАЊЕТО 

' Ј. Виши здравствен советник 

" 1 Аптекарски лаборант 

I Фармацеутснн лаборант 

1 - Фармацеут 

2 фар.мацеутски советник 

Решавање најопшти и најсложни пра . 
т а њ а од областа на целокупна 1.1 и р а н . 
ствена служба, 

И 
А! 

Вршеше технички работи во ашека пол 
надзор, изработуење лековита маст тинк 
тура прашкови таблети и слично ' 

Б. 
Вршење стручни работи во аптека и ла 
бораторија под надзор правење /'епови 
врз основа на рецепти^ издавање лекови 
и таксирана рецеп ги 

В. 
Самостојно вршење работи од фармацсут 
ска струка. 
Организирање работи во една или пове. 
к'е гранки на фармацеутската служба во 
повисоките организациони единици и уста 
нови од поголемо значење. Вршење над. 
ѕор и давање напатствија на соработни 
ците од пониски зва'ћа; вршење петра, 
значки и научни работи во установите 
ва научни испит уен.ч 
производство 

Звање на здравствен совепшк и истак^ 
нуење во практично извршуење работи 
на организација здравствена служба или 
во научните стручни работења 

Завршено основно 
текарски лаборант 

-о и курс за апж 

ме плинско 

Завршено средно фармацеутско школо а 
положен стручен испит. 

Завршен фарчацеутски факултет и поли 
жен стручен испит 

Потребна пракса и успех во работа во 
звањето на фард1ацеут к истакнуење во 
стручното работење и организација на 
фармацевтската стѕжба 

Член 3 
Министерот на народно го здравје на НРМ о 

согласност со Претседателот на Владата на НР"" 
к 'е донесе напатствие во кое што поблиску к'е се 
одредат работите за поедини звања ол членот 2 
на оваа Уредба. 

Член 4 
Назначуењето односно унапредувањето ; а 

службениците во звањата од членот 2 на оваа У-
редба се врши спрема стварната способност на 
службеникот за вршење работи од одредено звање. 

Школска спрема, курсеви и испити од чле-
нот 2 (трета колона) на оваа Уредба, со која што 
се стекнуе стручна спрема се услов за стекнуење 
одредно звање. 

Надлежниот член на Владата, претседател 
на комитетот односно комисија на Владата, Ге-
нералниот секретар на Владата, како и 
другите старешини односно органи надлежни 
за назначуење должни се да се погрижат сите 
службеници преку курсеви и стручни испити да 
стекнат потребна спрема предвидела за одредени 
звања. Тие исто така к'е се грижат да се оства-
рат сите потребни услови како службениците би 
добиле потребна стручна спрема за унапредуење 
во повисоко звање. 

Во таа цел Министерот на народното здраве 
на НРМ к'е донесе во срок од 6 месени од денот 
на влегуењето во сила на оваа Уредба во соглас-
ност со Претседателот на Владата на НРМ пра-

вилник во кој што к'е се предвидат поблиски од-
редби за стручниот испит како и за организации 
јата, планот и траењето на курсевите потребни 
за стекнуење стручна спрема. Во тој правилник к'е 
се постави како услов за стекнуење опредено зва 

ње стручната и школска спрема наведена во чле 
нот 2 (трета колона) од оваа Уредба. 

Со' правилникот од претходниот став к"е се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуење ) 
на службениците од други струки во здравстве-
ната стр\ ка. 

Член 5 
Ако се покаже службеникот неспособен за 

вршење работи од звањето во кое што се навог'а 
може да биде вратен во звање кое што одговара 
на неговата стручна способност. 

Образложено решеше за тоа донесуе старе-
шината односно органот надлежен за назначуење. 
Против ова решеше службеникот има право на 
жалба во смисла чл. 18 од Законот за државните 
службеници. 

3. Приправничка служба 

Член 6 
Лица кои што прв пат влегуат во државна 

служба и тоа во здравствена струка, а немаат 
стручна пракса за вршење работи I одредено зва 
ње во оваа струка, се примаат во струка како при 
правници. 

Исклучително, лицата кои што прв пат в. ^ 
гуат во државна служба и тоа во здравствената 
струка, а имаат потребна спрема и стручна прак-
са за вршење работи на звањата од здравствена-
та струка, можат одма да се назначат на одреде-
но звање, со тоа да го положат пропишаниот стру 
чеп испит за тоа звање, односно стручен испит 
на соогветного почетно звање доколку е таков 
испит предвиден во срок кој што к'е го. одреди 
старешината односно органот надлежен за казна" 
чуење во решението за назначуење. Овој срок ^е 
може да бид ? подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за на 
значуење, може лицата од предходниот став и да 
I и ослободи од полагањето на стручниот испит, ако 
е нивната стручна спрема докажана и му одго-
вара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 7 
Во здравствената струка, приправничката 

служба постои за звањето медицински техничар, 
медицинска сестра (помошник), забни техничар, за 
бар, лекар, фармути^тски помошник и фармацеут. 

Приправничка I ^ за звањата од пред 
х оди пот став 1ра? две години Во срокот на при-
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рравпичката служба за звањето лекар се засме-
а в стажот. 

Поблиски одредби за приправничката служба 
ќ е се пропишат со правилникот од членот 4 на 
рваа Уредба. 

Член 8 
" ' Министерот на народното здравје га НРМ мо 

Вее во согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ да установуе приправничка служба и за ;г; / 
ги звања од оваа струка или да ја укине век'е 

(установената приправничка служба. 

4. Отказни сроков:' 

Член 9 
Отказниот срок во смисла на чч 43 од ? т 

рсот за државните службеници за службеници гс 
Од здравствената струка изнесуе: 

до 10 години служба - 0 месена; 
од 10 до 20 години служба - 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците чии зва-

ЈБа се распоредени во трета и четврта врста, о 
Имаат помалку од пет години служба, може да 
Шнесуе еден месец. 

Во исклучителни случаи, старешината однос 
цо органот надлежен за назначуење може со служ 
'Јбеникот да договори и подолг срок од сроковите 
Предвидени во претходните ставови, ,.о најдолго 
НО шест месеци. 

Во години на службата за отказниот срок се 
Ѕасметуе само времето кое што се признава како 
Време проведено во непрекината државна служба. 

Член 10 

"Службениците кои што се обврзале да про-
ведат договорено време во државна служба врз 
Основа на школуење за државен трошок, етилен 
дија и слично не можат за тоа врег.је да ја отпа-
д н а т службата. 

5. Хонорарна службеници 

Член 11 

Во и ек I \ чп I с, ши случам, КОЈ Л П( 'I ребека Слу.ч; 
бата бара, со здравствената струка можат да се 
примаат на работа стручњаци како хонорар тти 
Слу: : : Јс ; : . ; -под услови и во границите на чле-
нот 16 од Законот за државните службеници. 

Хонорарните службеници можат да бидат пла 
теди во месечен износ или паушално. 

Хскорг^пата служба престануе по извршена-
та работа. Ако извршеното на одредени работи не 

може унапред да се предвиди во траење, служ-
бата може да престане врз основа на бостран от-

каз во срок од 14 дена, доколку ео договор н^ е 
инаку одредено. ^ 

Член 12 
Ако за хонорарни службеници се земаат туѓ'и 

државјани, мора со нив претходно да се склу/Ш 
договор, 

Ако со договорот ќе е инаку; предвидено, от-
казниот срок за хонорарните службеници туг'и 
државјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 13 
Преведуењто на службениците во звањата од 

членот 2 на оваа Уредба 'с'е го изврши надлежни^, 
от член на Владата, претседателот на комитет од^ 
носно комисија, на Владата до колку е надлежна 
за казначуење, Генералниот секретар на Владата 
како и органот на н а р о д н и о т одбор надла 
жен за назначуење, — сите во согласност со Прет 
седателот на Владата. 

Во исклучителни и нарочни случаи старешл-, 
ната односно органот надлежен за назначуење мо 
же да назначи на одведени положаи службеници, 
не одредуејк'и им звања од оваа Уредба. 

Член 14 
Министерот на народното здравје на НРМ во 

согласност со Претседателот на Владата на НРМ! 
може да укинуе и мења век'е установени звања 
или да уведуе нови звања во здрава ^ 
струка. 

Член 15 
Претседателот на Владата на НР Македонија 

н е го изврши распоредот на звањата од членот 2Ѓ 
на оваа Уредба во врсти во смисла на членот 12 
од Законот за државните службеници. 

Член 16 
Се овластуе Министерот на народното здравје 

на НРМ да во согласност со Претседателот на Вил 
дата на НРМ издава потребни напатствија п ' " 
ведуење на оваа Уредба. 

Член 17 
Оваа Уредба влегуе во сила со ает' - на нејзк 

мото објавуење во ,,Службен весни.к па На-
родна Република Македонија" 

Бр. 9523 
24-1Х-1947 година. 
Скопје. 

Претседаи I на Владата на НРМ, 
Л. Колишевски с. р. 

Мтшие 1 ^ п на народното здравје, 
Д-р В. Поладни' с. р. 

2 6 7 

Врз основа на чл. 94 од Законот за државните 
службеници во вртка со р е ш е н и е т о на Президи-
умот на Народното собрание на НРМ бр. 705 од 
30 септември 1946 година, за аналогно примену-
в а ! на државните службеници на Народна Репу 

блика Македонија прописите за сојузните држава, 
ни службеници, содржани во Законот за државни! 
те службеници, и врз основа на член 13 од Основа 
ната уредба за просветно-научната струка донесе 
на од Владата на ФНРЈ , — Владата на Народна' 
Република Македонија по предлог од Министерот 
за просвета на НРМ ја донесуе следната 
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У р е д б а 
за просеетие-^аучната струна 

I . Појам на струката 

НленТ. л 

Просветно-научната струка ја сочинуат сито 
Звања кои што ги опфаќаат следните дејности: 

а) претшколско воспитање; 
б) општо и стручно образование и воспитан^ 
в) воспиташе на дефектни деца; 
г) воспиташе во детски и ученички домови; 

г'Ј повисоко образование; 
д) референтен и инструкторски ДОЈПОС 1.п; 
е) стручно-истражуачки работи и 
ж) нпучно-истражуачка дејност. 

2. З в а њ а 

Член 2. 
Звањата, основните работи и услови за сте^' 

чуеше звањата во просветно-научната струка се; 

РЕД К ЗВАЊА ОСНОВНИ Р А Б О Т И НА З В А Њ Е Т О Ѕ СЛОВИ ЗА СТЕЧУПЊЕ З В А Њ Е Т О Ј 

Ѕ Помошен воспитан 

К Воспитам (одгледувач) 

К Учител 

в Стручен учител 

1 Предавател 

1 Професор В1 ЕЈ) еди 4 должите 

А. 
Воени!но работење во установи на прет 
школско воспитание 

Воспитно работење во установи те на 
лретшколско воспитал,е и во дегени! е 
домови за деца на основни николи 

Б. 
Воспитно и образовно работење во основ 
ул летворогодншни школи, во пониски 
стручни школи и други школи од истиот 
ранг. 

Стручно образовани во пониски, снециал 
ни а средни школи 

Воспитана и образован во седмогодиш 
мите школи и школите од истиот ранг, во 
ни и средни школи, во ученички домови 
школите за дефектни деца. 

Воспитале и образование во седмогодиш 
им и средни школи во ученички домови. 

Завршено седмогодишио или п о п и с а 
средно школо и курс за препнм.мско ВОД 
ни Ј анте. 

Завршено учшетско школо (сооплмш 013 " 
сем) ши завршено елен школо м прет,, 

школско воспитале или завршен к^рс 14 
ррс!шкотско воспитна ^ 

Завршено учптекко шко ш, или свршев 
учителот курс кој што по рангот одгб^ 
кара на учителско шкочо -

Завршено средно стручно ^оло на С009 
ве!ен отсек (ликовно музичко, фискЗДд 
Ту рИО И СЛИЧНО). ^ 
Завршено вишо педагошко школо, вЛШ 
свршен курс кој што по рангот одговадо 
на вишо педагошко школо 

Завршено СООI ист но повисоко 111К0.'0 81 
факулгет 

I Просветеа референт 

1 Просветен инструктор 

в Проев етен инспектор; 

I Просветен советник 

Организираше поедини дејности од една 
Или повек'е просветни гранки 

Преглед контрола И помош на школи, до 
ЗАОВИ и установи на претшкочско воспита 
Ѕде на подрачје на околија ши народна 
република. 

Преглед и кошрош на школо, ученички 
домови и установи на претшколско воени 
тањс, помош на просветните работници 
ВО нивното педагошко и практично раби 
Ѕгење односно инспекција на школи и про 
НОдавателска работа на подрачје на на,, 
родна република. 

Раководеле со работи од одредена гран 
На на просветата во министерства однос 
Но комитети 

Завршено сооЈветно средно школо ИД8 
фикупег односно високо школо и П055Ц' 
жеи стручен испит А 

Поминат \ЧИЈ ел или преподавттет ПОД 
професор на средно учтиште кој што 1145 
ниакнуе со својата стручна и педагог 
ка спре.ма, искуство и организациона С1ф 
с о г т I о с I и да има потопен стручен псшЗД 

ЈИолкпат учите! или нреподаватет ИЛ^ 
професор на сродно учнчиште кој ипо 183 
сдчикуе со својата стручна педагошка^ 
теоретска практична спрема и органкдЈ 
цнона способност и да има пошарен СТЦјЅ 
чеп испит. г̂  

Грсдншико Јека високошколска т и ф^и 
к генетска спрема со истакната стручна 
и педагошка спрема, искуство и оргазам 
зациона способност 

в Дштт 

I Ластар а систем 

Ј)0ДГ0Ир,ачки помошни р а б о т во к,река 
СО пастава и научното работење па кисо 
Вите школи и факултети. 

Раководење со подготвуачки и помошни 
р а б о т во врска со наставата и научното 
работење на високите шноли и фаќ)л,, 
о̂ети. 

Ф.гнунекка односно високототека СЛЈЈЈ 
ма и да има услови и способности за ДО 
тамошен развиток во по уската струиш 
едноеио во научната гранка за која ШЈ0 
се набира Д 

Истакнат асис!снт 
испит. 

со положен стручбЈ 
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РЕД^ БР ЗВАЊА ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАЊЕТО УСЛОВИ ЗА СТЕЧУЕЊЕ ,ЗВАЊЕТО 

-4 Лектор 

4 Универзитетски прележана ед 

Ѕ Доцент 

В Професор на вишо школо 

Т Вонреден професор 

8 Редовен професор 

1 Лаборант 

2 Препаратор 

3 Асистент на и н с т т у т 

I Научен соработник 

3 Научен советник 

в Виши научен сове!ник 

Помошни преподавања на туг'и јазици 
на високи ш к о т и факултети, 

Лреподавање на факултет односно тисоко 
школо од одредена спецналност^ односно 
одредена гранка на науката 

Образовани на висока школа и факултет, 

Образование на виши школи. 

Настава и научно„педагошка работа на 
високите школи и факултети. 

Настава и научио^педагошка работа на 
високите школи и факултети и раководи 
ство со катедра 

Стручнл лабораигскн работи во наставна 
установа односно во научен институт тек 
ннчки работи во врска со истралсуачко и 
научно работење на институтот и ш уста 
новата . 

Стручни препараторски работи во нас 1:11 
на установа односно научен институт. 

Подготви ачки и помошни р а б о т во вр^ 
ска со и с ф а ж у а ч к о и научно работење 
на институт или научна, установа, помали 
самостојни работи на тоа подрачЈе спре 
ма добиените задачи и под контрола на 
раководителот од дошчниог сектор на 
научното испитуење 

Вршење самостојни петрана ачки работи 
во рамките на планот на институтот или 
установа и занимавање со прашањата на 
примената на наука и техника 

Раководење со научно истражувачки ра„. 
боти, составуење истражуачки планови во 
највисоки научни установи итн институти 

Раководење со одделна високо научни не 
тражуења и со научен план на група или 
групи науки во највисоките научни уста 
нови и институти. 

Факултетска или високошколска спрема к 
д а е добар стручњак во предметот за коЈ 
што се избира, ' 

Вез олрелсиа школска квалификација или 
научен степен а да се истакнал како^ 
стручњак на односната специалпост или 
гранка на науката 

Факултетска или високошколска спрема со 
одреден научен степен и врз основа из^ 
вршени или објавени работења од научен 
или уметнички карактер. 

Завршен факултет или друга високошкод 
ска спрема и да се истакнал во работа 
како стручњак односно во научно и 
Ставно^практично работење. 

Факултетска или високошколска спрема 
со одреден научен степен и научно раба 
тејки да извршил или објавил самостојна 
работи од оригинален карактер од иауч^ 
ната гранка за која што се избира однос 
ио од онаа уметничка гранка за која што 
се избира 

Факултетска или високошколска спр^мк 
со одреден научен степен и да покажал 
самостојно и со успех да ја обработуе и 
унапредуе науката за која што се избира 
односно да се истакнал во уметничкото 
создавање од онаа гранка на уметноста 
ша која што се избира, 

Средна стр)ЧИ,Ј спрема од со̂ гвепта еле-
нка тост 

Средна стручна спрема от сооп-.егпл снел 
циалност. 

Завршен факултет односно високо школо 
и да со своето работење односно успех 
на студија покажал услови и спа 
собности за работен,е и развиток кг од,, 
редена научна гранка 

Завршен факултет или високо ш к т о и да 
покажал способност и успех во дотичнж 
та гранка со извршуење и ти објавуење 
научни работења. 

Член 3 
Министерот за просвета на Н^М о соглас-

ност со Претседателот на Владата на НРМ ќ е о-
кесе напатствие во кое што поблиску ќ е се одре-
дат работите за поедини звања од членот 2 на 
оваа Уредба. 

Член 4 
Назначување односно унапредуењето на служ-

бениците во звањата од членот 2 на оваа Уредба 
се;врхт"- спрема стварната способност на службе-
никот за вршење работи од одреденото зврр^е. 
те пот^ ^ни услови како службениците би добиле 

Школска спрема, курсеви и испити од членот 
2 (трета колона) на оваа Уредба, со која што се 
стекнуе потребна стручна спрема со услов за сте-
кнуење одредено звање. 

Надлежниот член на Владата, претседателот, 
на комитетот односно комисија на Владата, Ге-
нералниот секретар на Владата, како и дру-
гите старешини односно органи надлежни за 
назначуење должни да се погрижат сите служ-
беници' преку курсеви и стручни испити да стек-1 

нат потребна спрема орел виден а за одредени зва-
ња Тмс- исто така к'е се грижат да се остоаоат си-
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потребна стручна и школска спрема за унапреду-
вње во повисоко звање. 

Во таа цел Министерот за просветата на НРМ 
Н'е донесе во срок од б месеци од денот на в л е ч -
ењето во сила на оваа Уредба во согласност сз 
Претседателот на Владата на НРМ пра:ш ик за 
Ѓлужб жиците од оваа струка во кој што к'е се 
Предвидат поблиски одредби за стручниот испит 
рако и за организацијата, планот и траењето на 
Курсевите потребни за стекнуење стручна спрема. 

СГо правилникот од претходниот став ќ е се 
Пропишат истовремено и одредби за преј^уењото 
Па службениците од други струки во просветно-
Научната струка. 

Министерот за просвета на НРМ во соглас-
ност со Претседателот на Владата на НРМ к'е про 
Нише за кои звања од членот 2 на оваа Уредба ка 
По услов за стекнуење звањата к'е се бара научен 
степен и кој на учен степен. 

Член 5 
Ако се покаже службеникот неси 5ен за 

Пршење работи од звањето во кое што се Аавог'а, 
Ноже да биде вратен во звање кое што одговара 
Па неговата стручна способност. 

Образложено решеше за тоа донесуе старе-
шината односно органот надлежен за назначуењз. 
Против ова решење службеникот има право на 
Псалба во смисла на член 18 од Законот за држав 
Јште службеници. 

Член в 
Во установите за предучилишно воспитана, 

Џо основните училишта, во стручните училишта, 
ив детските и ученичките домови, во седмогодиш 
Јште училишта, во нижите средни училишта и ;о 
државните надлештва можат во недостаток на ква 
Нификовани лица да се назначуат лица со пони-
ски квалификации од пропишаните во својство 
Ма привремен г.оспитач, привремен учител и при-
времен преподавател со тоа да во одреден срок 
1)д денот на назначуењето во соответното звање 
Ги дополнат своите квалификации и ги положат 
Воответните стручни испити. Овие сионови к'е ги 
Одреди Министерот за просвета на НРМ. 

Член 7 
За Специалните стручни предмети, односно 

Ка потребните стручни вежби и пракса во стручни 
ѓе училишта, во средните, вишите и високите учи 
Палта може да се назначуе истакнат квалифи-
Кован работник кој што врз основа на постоевте 
Прописи за стручните квалификации на с зответ-
Иите занаети стекнал право на називот мајстор. 

3. Работно време 

Член 8 
Министерот за просвета на НРМ со правил-

ник к'е го регулира работното време за службе-
ниците од Просветно-научната струка. 

4. Приправничка служба 

Член 9 
Мица кои што прв пат' влегуат во државна 

служба п тоа во Просветно научната струка! а 
аемаат стручна п,ракса за вршеше работи на одре 

дено звање во оваа струка, се примаат во струка 
та како приправници. 

Исклучително, лицата кои што прв пат вле^ 
гуат во државна служба и тоа во Просветно на^ 
учната струка, а имаат потребна спрема и струч 
на пракса за вршење работите на звањата од про 
светно научната струка, можат веднаш да се на-
значат на одредено звање, со тоа да го положат 
пропишаниот стручен испит за тоа звање, односа 
но стручниот ислит на соответното почетно звање 
доколку е таков испит предвиден во срок кој што 
к'е го одреди старешината односно органот надлв 
жен за назначуење во решението за назначуење. 
Овој срок не може да биде подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за на 
значуење може лицата од претходниот став и да 
ги ослободи од полагањето на стручниот испит, 
ако е нивната стручна спрема докажана и му од^ 
товара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 10 
Во просветно-научната струка, приправничка , 

служба постои за звањето воспитач, стручен учи. 
тел, преподавател, професор на средно училиште, 
асистент, лаборант, препаратор и асистент на 
институт. 

Приправничка служба за звањата од пред-
кодниот став трае две години. 

Поблиски одредби за приправничката служба 
к'е се пропишат со правилникот од членот 4 на 
оваа Уредба. 

Член 11 
Министерот за просвета на НРМ може во ро 

гласност со Претседателот на Владата на НРМ да 
установуе приправничка служба и за други 
ња од оваа струка или да ја укинуе век'е устано-
вената приправничка служба за звањата од оваа 
струка. 

5. Отказни срокови 
Член 12 

Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Зако-
нот 31 државните службеници за службениците 
од просветко-научната струка изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца. 
Отказниот срок за службениците чиите звања 

се распоредени во трета и четврта врста, акв 
имаат помалку од пет години служба, може да иЗ 
несуе еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината односа 
органот надлежен за назначуење може со служ^ 
беникот да договори и подолг сроко од сроковите' 
предвидени во предходните ставови, но најдолга 
до шест месени. -

Во години на службата за отказниот срок са 
засметуе само времето кое што се признава како! 
време проведено во непрекината државна алужба. 

Државата не мора да го прими отказот коЈ 
што истечуе во текот на школската година. 

Член 13 
Службениците кои што се обврзани да про" 

ведат договорено време во државна служба ВђЅ 
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основа на школуење за -државен трошок, стипен-
дија и спично не можат за тоа време т отка-
жуат службата, 

6, Хонорарни службеници 

Член 14 
Во исклучителни случаи, кога потреба на 

службата бара во просветно-научн^ струка мо-
жат да се примаат на работа стручњаци како 
хонорарни службеници под услови и во границите 
на членот 16 од Законот за државните службе-
ници. 

Хонорарните службеници можат да бидат пла 
?гени во месечен износ, паушално или по час. 

Хонорарната служба престануе по из^т т т г лча-
та работа. Ако извршуењето на одредени работи 
не може унапред да се предвиди во траење, служ 
бата може да престане врз основа на обостран от-
каз во срок од 14 дена, доколку со договор не е 
инаку одредено. 

Член 15 
Ако за хонорарни службеници се земаат туг'и 

државјани, мора со нив претходно да се склу-
чи договор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, от-
казниот срок за хонорарните службеници туг'и 
државјани изнесуе еден месец. 

7. Завршни одредби 

Член 16 
Преведуењето на службениците во звањата 

ЈОД членот 2 на оваа У р е д б а к'е го изврши 
надлежниот член на Владата, претседа!елог на ко-
митет односно комисија на Владата до колку е над 
л жен за назначуење, Генералниот секретар на Вла 
дата како и органот на народниот одбор надлежен 
за назначуење — сите во согласност со Претсе-
дателот на Владата. 

Во исклучителни и нарочни случаи стареши 
ната односно органот надлежен за назначуење 
може да назначи на одредени пс 1жаи службени 
ци, не одредуејк'и им звања од оваа Уредба. 

Член 17 
Приправниците, на кои што на денот на вле 

гуење во сила на оваа Уредба истекнал приправ 
ничкиот стг'тс или до истекот останало помалгу 
од една година, должни се во срок од два години 

'од денот на влегуењето во сила на ова Уредба, да 
го положат соответниот стручен испит. 

Член 18 
Службениците кои што к'е бидат преведени 

во звањата од членот 2 на оваа Уредба ^ ^ кои што 

се бара положен стручен испит, а порано не га 
положиле стручниот испит, должни се во срок од 
две години од денот на преведуење, да го положат 
соответниот испит. 

По исклучение старешината односно органот 
надлежен за назначуење, може со решение да ги 
ослободи од полагање на стручниот испит служ^ 
бениците, кои што во звањето во кое што се преп 
ведуат провеле поведе од пет години, ако се ис--
такнале со својата досегашна работа во струката, 
со педагошко-теоретска и практичнг спрема, или 
кои што биле спречуени во полагањето на стручни 
от испит со прогонуење од окупаторгте или со 
участие во народно-ослободителната борб' 

Ако службеникот одреденото звање на п р о 
светно-научната струка со полсжен стручен и-^нит 
добие друго или П О Р Т ^ П К О звање од истата струка, 
а тоа звање е пропишан за стручен испит не мора 
во новото звање да полаже стручен испит, 

Член 19 

Министерот за просвета на НРМ во согласи 
ност со Претседателот на Владата на НРМ може да 
укинуе и менуе век'е установени звања или да 
уведуе нови звања за службениците од просвета 
но-научната струка на Народна Република Маке-
донија. 

Член 20 

Претседателот на Владата на НРМ к'е го изер, 
ши распоредот на звањата од членот 2 на озаа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од заво-
дот за државните --ужбениии, за службениците' 
од просветно-научната струка на Народна Репу-
блика Македонија. 

Член 21 

Се овластуе Министерот за просвета на НРМ 
да во согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ издава потребни напатствија за спроведуење 
на оваа Уредба. 

Члеџ 22 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот нп Ѓ јзи 

мото објавуење во „Службен весник на Народ-
на Република Македонија", 

Бр. 9519, 24 IX 1947 год. Скопје 
Министер за просвета 

на НРМ 
К X, Василев, с. р. 

Претседател на Владата 
на НРМ 

Л. Колишевски с. р, 

2,ЅЅ 
Врз основа на чл. 94 од Законот за државни-

те службеници во врска со Решението н; Прези-
диумот на Народното собрание на НРМ бр. 705 од 
И) . отсвири 1916 година ^а аналогно прчмепуење 
на државните службеници на Народна Републи-

ка Македонија прописите за сојузните државни 
службеници, содржани во Законот за државните 
службеници, и врз основа на чл. 14 од Основната 
'уредба за музеји:ко-конз,ерва горска струка До-
несена од Владата на ФНРЈ, - Владата на На-
родна Република Македонија по предлог од Ми-
нистерот за просвета на НРМ ја донесуе следната 
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У р е д б а 
за музејскз-Н1Нзгззз!о;ѕша струка 

I . Појам на струката 
Член 1 

Музејско—конзерваторската струка ја с очи 
нуат звањата кои што ги опвак'аат дејностите на 
'собирање, чување, проучавање, изложуење, за-
штита и поиутт ризирање ста природни предмети, 
сг меници и објекти од историско, културно и 
уметничко значење, 

2. Звања 

Член 2 

РЕД БР 

1 Лаборант 

ЗВАЊА 

Звањата и основните работи кои што ги вр-̂  
шат службениците на Народна Република Маке-, 
донија во звањата на музејско—конзерваторскатаз 
струка се: 

ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАЊЕТО 

А. 
Вршење лабораториски и ,технички ра-
боти во музејски лаборатории 

% Шкпзратор 

I-Реставратор 

1 Виши реставратор 

Вршење технички работи на препарира 
Ње на музејски објекти, ? 

4 В. 
Вриење технички работи на реставрира^ 
Ѕће на музејски објекти 

Вршење изречни работи на реставрира-
ње, 

1 Асистент конзерватор 

% Конзерватор 

Ѕ Виши конзерватор 

Учествува во сите стручни работи на 
Одделената на завод,ите за заштита кул. 
Турно^исторнскиге и приро ми': е објекти, 

Вошење сите научни и стручни габон? 
На едно одделение во заводите за зашти. 
та куптурно-историските и природните 
објекти 

Раководење со целокупното д а у т ра„ 
ботење на заводите за заштита култур^ 
Во^историѓските и природните објекти, 

1 Асистент т музе! и л и галерии 

2 Кустос т музеј или галерија 

9 Музеолог 

Учествување во сите стручни работи од 
едно одделеше на музеј или галерија, 

Вршење сите научни и стручни работи од 
,едно одделение на музеј лли галерија 

Раководење со целокупното научно ра-
ботење на музеј или галерија, 

Член 3 
Министерот на просвета на НРМ во согласност со 
Нретседателот на Владата на НРМ к'е донесе на-
патствие во кое што поблиску к'е се одредат рзг 
богкте за поедини звања од членот 2 -а оваа 
Уредба, 

Член 4 
г Назначувањето односно унагтредуељето та 
'с лV жб е ни п и те во звањата од членот 1 и^ г ^аа У-
редба се врши 'према стварната способност на 
слуг/тбгчг^от за вршење оаботи од одредено ззање 

На службениците, кои што заради недостаток 
на школски кпа ттификаттии немаат достаточно 

услови за натамошно напредуење оо струката, 
,старешината односно органот надлежен за назлн-
,Чуење може да им одреди срок во хој ш^о се дол' 
шии да п положат предвидените стручни лепи'.-и 

Надлежниот член на Владата, претседател! на 
комитет односно комисија на Владата, Гене-
ралниот секретар на Владата, како и дру-
гите старешини односно органи надлежни за 

назначуење должни се да се погрижат сите СЛУЖЕН 

беници преку к^ ^ ези и стручни испити да С1екГ 
нат погребна спрема за вршење одредени иања, 
Тие исто така ќе се грижат да "е остварат сито 
погребни у л о в и како службениците би "обиле 
потребна стручна и школска спрема за унатреду-! 
ење во повисоко звање. 

Во таа цел, Министерот за просвета на НРМ 
ќе донесе во срок од 6 месеци од денот на влегу-
вањето во сила на оваа Уредба во согласност со 
Претседателот на Владата на НРМ правилник во? 
кој што ќе се предвидат поблиски одредби ^а 
стручниот испит како и за организацијата, плаГ 
нот л траењето на курсевите потребни за стекнува 
ње стручната спрема. Во тој правилник може да 
се постави како услов за стекнуење звање одредба 
на стручна и школска спрема 

Со правилникот од претходниот став не се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
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на службениците од други струки го ^узејског 
конзерваторската струка. 

Член 5 
За звањето виши реставратор, како и за зва-

њата асистент-конзерватор и асистент на музеј 
или галерија или повисоки од нив потребен е заг 
вршен факултет или на него равно високо школо. 

Исклучително, службениците со звањето рес-
тавратор кој што се истакнуат со своето високо 
научно и стручно знање можат да се назначат 
во звањето виши реставратор, по претходна оцена 
на стручна комисија а во согласност со Претседа-
телот на Владата на НРМ. 

Член в 
Ако се покаже службеникот неспособен за 

вршење работи од звањата во кое што се навога 
ноже да биде вратен во звање кое што одговара 
на к мувата стручна способност, 

Образложено решение за тоа донесуе гтарег 
шината односно органот надлежен за назначување, 
Против ова решење службеникот има право а 
жалба во смисла на чл. 18 од Законот за држав-
ните службеници. 

3. Приправничка служба 
Член 7 

Лица, кои што, прв пат велгуат во државна 
служба и тоа во музеј еко -конзерваториската стру-
ка, а немаат стручна пракса за вршење работи на 
одредено звање во оваа струка, се примаат во отру; 
ката како приправници. 

Исклучително, лицата кои што прв пат вле-
гуат во државна служба и тоа во музејско-кон. 
зерваторската струка, а имаат потребна спрема 
и стручна пракса за вршење работи на звањата од 
музејска-конзерваторската струка, можат веднаш 
да се назначат на одредено звање, со тоа да го 
положат пропишаниот стручен испит за тоа звање, 
односно стручец,испит на соодветното почетно зва-
ње до колку е таков испит предвиден, во срок 
кој што ќе го одреди старешината односно орга-
нот надлежен за назначуење во решението за на-
значуењето. Овој срок не може да биде подолг од 
година дена. 

Старешината односно органот надлежен за 
назначуење може лицата од предходниот став и 
да ги ослободи од полагањето на стручниот испит, 
ако е нивната стручна спрема докажана и му иД" 
товара на звањето на кое што се назначува 

Член 8 
Во музејско"конзерваторската струка, при-

правничката служба постои за звањето реставра-
тор, виши реставратор, асистент козерватор и 
асистент на музеј или галерија. 

Приправничката служба за звањата од претг 
ходниот став трае две години, 
1 Поблиски одредби за приправничката служба 
ќе се пропишат со правилникот од членот 4 на 
оваа Уредба. 

Член 9 
Министерот за просвета на НРМ може во 

согласност со Претселателот на Владата на НРМ 
да установуе приправничка служба и за други 

Бр. 32 

звања од оваа струка или да ја укинуе веќе усми 
новената приправничка служба. 

4е Отказни срокови: 
Член 10 

Отказниот срок во смисла на чл, 43 од Закск= 
нот за државните службеници за службениците 
од музеј ско-конзерваторската струка изнесува 

до 10 годиш! служба — 2 месеца; 
од 1020 години служба - 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеци, 
Отказниот срок за службениците иште 5 

се распоредени во трета и четврта врста ако има-
ат помалку од 5 години служба, мс^ге да изнесуе 
еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината односГ 
но органот надлежен за назначуење шг-е со слу^ 
жбеникот да договори и подолг срок од СЈГ̂  И̂ТН 
предвидени во претходните ставови но на јдолг 
до 6 месеци. ^ 

Во години на службата за отказниот^врок 
заметуе само времето кое што се признава как ! 
време проведено во непрекината државна служба 

Член 11 
Службениците кои што се обврзале ла проѓ 

ведат договорено време во државна служба врв 
основа на школуење за државен трошок, етилен^ 
дија и слично, не можат за тоа време да ја 
кажуат службата. 

5. Хонорари! службеници 
Член 12 

Во исклучителни случаи, кога потреба на елу^ 
жбата бара, во музејско конзерваторската струка 
можат да се примаат на работа стручњаци како1 
хонорарни службеници под услови и во границите 
на чл. 16 од Законот за државните службеници, 

Хонорарите службеници можат да бидов 
платени во месечен износ или паушално. -

Хонорарната служба престануе по извршеа 
ната работа. Ако извршуењето на одредени работи 
не може унапред да се предвиди во траење, служ-
бата може да престане врз основа на обостран 
отказ во срок од 14 дена, до колку оо договор не 
е инаку одредено. 

Член 13 
'Ако за хонорарни службеници се земаат туѓи 

државјани, мора со нив претходно да се склучи 
договор. 

Ако со договорот не е ина^ ' предвидено. ОГ+ 
казниот срок за хонорарите службеници тутџш 
државјани изнесуе еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 14 
Преведуењето на службениците во звањата' 

од член 2 на оваа Уредба к'е го изврши надлежни 
от член на Владата, претседател на комитет одно^ 
сно комисија на Владата до колку е надлежен зи 
назначуење, Генералниот секретар на Владата^ 
како и органот на народниот одбор надлежен зв 
назначуење, — сите во согласност со претседател 
лот на Владата. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. 
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Во исклучителни и нарочни случаеви старе-
шината односно органот надлежен за назначуење 
Ноже да назначи на одредени положаи службе-
ници, не одредуејки им звања од оваа Уредба. 

Член 15 

Министерот за просвета на НРМ во с о л е н о с т 
^Претседателот на Владата на НРМ може да 
ју^инуе и менуе веќе установени звања или да у-
Јведуе нов и звања во музејско-конзерваторската 
струка. 

Член 16 

Претседателот на Владата на НРМ ќе п , из-
врши распоредот на звањата од членот 2 на оваа 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Зако" 
Бот за државните службеници. 

289 

Вдо основа на чл. 94 од Законот за дожао 
ќите'службеници во врска со Решението на Пре-
зидиумот на'Народното собрание на НРМ бр. 705 
од 10 септември 1946 година, за аналогно призив" 
ву^екс на државните службеници на Народна Ре-

Член 17 
Се овластуе Министерот на ^ „ л а ^ М 

да во согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ издава потребни напатствија за спровед\тегве 
на оваа Уредба. 

Член 18 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј-

зиното објавуење во „Службен весник на 
Народна Република Македонија'4. 

Бр. 9520, 24 IX 1947 год. Скопје . 

'Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски, с. р. 

Министер за просвета, 
на НРМ 

К. X. Василев, с. р. 

публика Македонија прописите за сојузи л ѓе Др-
жавна службеници, содржани во Законот за Дрг 
жгвните СЈужбеници и врз основа на чл. 12 од 
Основната уредба за библиотекарско-арх^васката 
струка донесена од Владата на Народна РепуДди. 
ка Македонија по предлог од Министерот за про' 
света на НРМ ја донесуе следната 

У р е д б а 
за библшекарско-архивската ирука 

I . Појам на струката 

Член 1 

Библиотекарско-архивската струка ја со :п 
вуат звањата кои што ги опфаќаат дејностите 
ва планското одбирање, присобирана, чувања, 
разврстуење, обележував (сигнирање) попишуење 
И издавање книги, ракописи графичка и друга 
Ј!раг'а која што ја присобираат библиотеките и 

државните архиви, како и воспитното работоње 
со читателите. 

2, Звања 
Член 2 

Звањата и основните работи кои што т вр-
шат службениците на Народна Република Маке" 
дони ја во звањата на библиотекарско-архивската 
струка се: ; 

РЕД БР ЗВАЊА ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАЊЕТО 

Помлад библиотскар 

I Библиотеки!) 

Соработка со библиотекарот во неговите 
работи и со негова помош или само-
стојно вршење следни работи: прием при 
леви; целокупен круг на работи околу 
обработував принови; вршење сите про-
мени во мрежата на каталошкиог меха^ 
низам на библиотеката (промена на сиг 
натура, расходуење на нестанати т и отс-
,тапени книги и сл ), вршење сите рчботи 
околу прометот на библиотечките книги; 
изработував статистички документации на 
Набавував и промет; вршење ревизии на 
магацини каталози од сите врсти и дру 
ги слични работи 

Во научна библиотека: вршење сите на-
учни и раководни работи на библиотекар 
ската струка и спроведуење организација 
на библиотеката и работење на унапре-
дуење библиотекарската струка. 

Во библиотеката ѕа народ или во стручна 
библиотека: вршење сите раководни ра-
боти од библиотекарската струка и спро-
ведуење организација на библиотеката од 
воено во библиотеката за народ, спрове 
дуење работењето на народното просве-
тував. 
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РЕД БР ЗВАЊА ОСНОВНИ РАБОТИ НА З В А Њ Е Т О 

Ѕ Виши биб-ш̂ тгкар Самостојно вадење стручни и органи^ 
ционн работи. 

1 Лом архивису 

Ж Архиаис? 

Ј Виши архивот 

Техничко обработуваа и средуење на ар 
хииски матернал. 

Ракоеодуење со една од кустодиите, об-
работував архивскиот материјал и пот^ 
готвуење за печат^ како и грижа за ќар 
тотеката на архивскиот материјал, 

Обработуваа на архивскиот материјал и 
научна дела грижа за систематското се 
картиран^ на архивската граг'а 

Член 3 

Министерот за просветата на НРМ во согла-
сност со Претседателот на Владата на НРМ ќе 
донесе напатствие во кое што поблиску ќе се од" 
редат работите за поедини звања од членот 2 на 
оваа Уредба. 

Член 4 

Назначуељето односно уналредуењето на 
службениците во звањата од членот 2 на оваа 
Уредба се врши према стварната способност на 
службеникот за вршење работи од одредено 
звање. 

На службениците ,кои што заради недоста^ 
ток на школски квалификации немаат достаточно 
услови за натамошно напредуење во струката, 
старешината односно органот надлежех за нгзна 
чуење може да им одреди срок во кој што се 
должни да ги положат стручните испити. 

Надлежниот член на Владата, Претседателот 
на комитетот односно комисија на Владата, Гене-
ралниот секретар на Владата, како и дру-
гите старешини односно органи надлежни за 
назначуење должни се да се погрижат сите служ 
беници преку курсеви и стручни испити да стг -
нат потребна спрема за вршење одредени звања. 
Тие исто така ќе се грижат да се остварат сите 
потребни услови како службениците би добиле 
потребна стручна и школска спрема за унапре-
дувале во повисоко звање. 

Во таа цел, Министерот за просвета "а НРМ 
ќе донесе во срок од б месеци од денот на елеѓур 
ењето во сила на оваа Уредба во согласност со 

Претседателот на Владата на НРМ правилник во 
кој што к'е се предвидат поблиски одредби за 
стручниот испит како и за организацијата, пла -

нот и траењето на курсевите потребни за стекну. 
ење стручна спрема. Во тој правилник може да се 
постави како услов за стекнуење звање одредена 
стручна и школска спрема. 

Со правилникот од претходниот став к'е се 
пропишат истовремено и одредби за прејдуењето 
на службениците од други струки во библиотекар 
ско-архиварската струка. 

Член 51 

Ако службеникот се покаже неспособен са 
вршење работи од звањето во кое што се навог'а, 
може да биде вратен во звање кое што одговара 
на неговата стручна способност. 

Џ 

Образложено решение за тоа донес/е старе-
шината односно органот надлежен за назначуеГ 
ње. Против ова решение службеникот има право 
на жалба во смисла на чл. 18 од Законот за др-
жавните службеници. 

3. Приправничка служба 

Члс" 6 

Лица кои што прв пат влегуат во државна 
служба и тоа во библиотекарско-архивска отру-, 
ка, а немаат стручна пракса за врш,ење рабови 
на одредено звање во оваа струка, се примаат во 
струката како приправници. 

Исклучително, лицата кои што п^ ? пат влеГ 
гуат во државна служба и тоа во библиотекар^ 
еко-архиварка струка, а имаат потребна спрема 
и стручна пракса за вршење работи на звањата 
библиотекарско"архиварската струка, можат вед-
наш да се назначат на одредено звање, со т^а да 
го положат пропишаниот стручен испи, за ова 
звање односно стручен испит на СООТЕ итното по^ 
петно звање доколку е таков испит предвиден во 
срок кој што к'е го одреди старешината одн:с Ј 
органот надлежен за назначуење во решението 
за назначуење. Овој срок не може да биде ши 

долг од година дена. 
Старешината односно органот надлежен за! 

назначуење може лицата од предходниот став к 
да ги ослободи од полагањето на стручниот испит? 
ако е нивната стручна спрема докажана и му од-
говара на звањето на кое што се назначуат. 

Член 1 

Во библиотекарско-архивската струка, при 
правничката служба постои за звањето помлад 
библиотекар, библиотекар и помлад архивист. 

Приправничката служба за звањето од пред 
ходниот став трае две години. 
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Поблиски одбредби за приправничката служ-
ба к'е се пропишат со правилникот од членот 4 на 
Оваа Уредба, 

4. Отказни скокови 

Член в 

Отказниот срок во смисла на чл4 43 од Зако^ 
вот за државните службеници за службениците 
во библиотекарско-архиварска струка изнесуе: 

до 10 години служба — 2 месеца; 
од 10 до 20 години служба — 3 месеца; 
преку 20 години служба — 4 месеца; 
Отказниот срок за службениците чиите зва-

ња се распоредени во трета и четврта врста, ако 
имаат помалку од пет години служба, може да из-
несуе еден месец. 

Во исклучителни случаи старешината однос 
Во органот надлежен за назначуење може со 
службеникот да договори и подолг срок од сроко-
вите предвидени во претходните ставови, но нај^ 
долго до шест месеци. 

Во години на службата за отказниот срок се 
засметуе само времето кое што се признава како 
време проведено во непрекината државна служба. 

Член 9 

Службениците кои што се обврзале да про^ 
ведат договорено време во државна служба врз 
основа на школуење за државен трошок, стапен^ 
дија и слично не можат за тоа време да ја отка-
Ѕсуат службата. 

5. Хонорарни службеници 

Член 10 

Во исклучителни случаи, кога потреба на 
службата бара, во библиотекарско-архивската 
Струка можат да се примаат на работа стручња-
ци како хонорарни службеници под услови и во 
Границите на членот 18 од Законот за државните , 
Службеници. 

Хонорарен службеници можат да бидат пла-
1,ени во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престануе по извршеа 
вата работа. Ако извршуењето на одредени рабо-
Ките не може унапред да се предвиди во траење, 
Службата може да престане врз основа на обо-
стран отказ во срок од 14 дена доколку со дого-
вор не е инаку одредено. 

Член 11 
Ако за хонорарот! службеници се земаат тут'и 

државјани мора со нив да се склучи договор. 

Ако со договорот не е инаку одредено отказ" 
ниот срок за хонорарните службеници туг'и др^ 
жавјани изнесуе еден месец. 

в. Завршни одредби 

Член 12 

Преведуењето на службениците во звањата 
од членот 2 на оваа Уредба к'е го изврши надлеж 
ниот член на Владата, претседателот на" комитет 
односно комисија на Владата до колку е надлежна 
ва назначуење, Генералниот секретар на Владан 
га, како и органот на народниот одбор надлежен 
за назначуење - сите во согласност со ГГретсе^ 
дателот на Владата. 

Во исклучителни и нарочни случаи старецот 
ната односно органот надлежен за назначуење ма 
Уке да назначи на одредени положаи службеници, 
не одредуејк'и им звања од оваа Уредба. 

Член 13 

Министерот за просвета на НРМ во согласи 
ност со претседателот на Владата на НРМ може 
да укинуе и менуе век'е установени зваг^а или 
да уведуе нови звања во библиотекарско-архивар 
ската струка. 

Чели 14 

Претседателот на Владата на НРМ кџе го 
изврши распоредот на звањата од членот 2 на ова 
Уредба во врсти во смисла на членот 12 од Зако-
нот за државните службеници. 

Член 15 

Се овластуе Министерот за просвета ца НРМ 
да во согласност со претседателот на Владата на 
НРМ издава потребни напатствија за спроведув-
а в на оваа Уредба. 

Член 16 

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на нејзи 
ното објавуење во „Службен весник на Народна 
Република Македонија'9, 

Бр. 9522 
24 IX 1947 год. 

Скопје 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски с. р. 

Министер за просвета, 
ЈЌ. Хч Василев, с, р. 
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Врз основа на член 94 од Законот за државни 
те службеници во врска со Решението Ш Прези-
диумот на Народното собрание на НРМ бр. 704 од 
40 септември 1946 година, а по предлог од Претсе^ 
дателот на Владата, — Владата на Народна Ре-
публика Македонија донесуе 

Уредба 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СОЈУЗНАТА УРЕДБА 

ЗА ТЕХНИЧКА СТРУКА ЗА ЕЛЕКТРО-ВРСКИ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Прописите од сојузната Уредба за техничката 
струка за електро-врски од 23 јули 1947 година 
(„Службениот лист на ФНРЈ" бр. 66/47) како и про 
висите донесени врз основа на таа Уредба, сходно 
да се прилагаат и на државните службеници на 
Народна Република Македонија во техничката 
струка за електро-врски. 

Член. 2 

Се овлаетуе Претседателот на Владата да из-
дава потребни напатствија за спроведуење на оваа 
Уредба. 

Член 8 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неј-

зиното објавував во „Службен весник на На-
' родна Република Македонија". 

Бр, 11730, 12 ноември 1947 год., Скопје 
Претседател на Владата на НРМ 

Л. Колишевски с. р. 
Министер на комуналните работи на НРМ 

К. Георгиевски с. р. 

Врз основа на чл. 94 од Законот за државни-
те) службеници во врска со Решението на Прези-
диумот на Народното собрание на НРМ бр. 705 од 
10 септември 1946 година, а по предлог од Претсе 
дателот на Владата^ Владата на Народна Републи 
хт Македонија донесуе 

Уредба 

Член 8 
Се овлаетуе Претседателот на Владата да и ^ 

дава потребни напатствија за спроведував на овал 
Уредба. 

. V' ^ ' ' Клен 3 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на н ф 

виното објавуење во „Службени весник; на На^ 
родна Република Македонија". 

Бр. 11729, 12 ноември 1947 ход Скопје 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски е. р, 

Министер на комуналните работи на НРМ 
К. Георгиевски с. р. 

2,92, 
Врз основа на чл. 13, 14, 46 и 54 од Законот за 

државните службеници во врска со Решението на 
Президиумот на Народното собрание на НРМ Б ^ 
705 од 10 септември 1946 година, и врз основа на 
член 36 од Основната уредба за принаддежностита 
на сојузните државни с л у ж б е н и ц и 
донесена од В л а д а т а на ФНРЈ, Влада 
Га на Народна Република Македонија по предлог 
од Претседателот на Владата, од Министерот на 
финансиите и од Министерот на трудот, пропишу^ 

Уредба 
ДРЖАВНИТЕ 
РЕПУБЛИКА 

ЗА ПРИЛАГАЊЕ НА СОЈУЗНАТА УРЕДБА 
ЗА СТРУКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЖЕ-
ЛЕЗНИЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Прописите од Сојузната Уредба за струката 

експлоатација на железниците од 23 јули 1947 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ бр. 68/47) како и 
прописите донесени врз4 основа^ на таа Уредба, 
сходно ,да се прилагаат и на државните службени 
ци на Народна Република Македонија во струка-
та' експлоатација на железниците. . 

ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА 
СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА 

МАКЕДОНИЈА 
I, УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Под принадлежности во смисла на оваа Уредѕ 

Ва се подразбираат: 
1) основна плата; 
2) додаток по ефектот на работата; 
3) функционален (положаен) додаток; 
4) посебен личен додаток; 
В) премиски додаток; 
в) извонредна награда; 
7) додаток на деца; 

Член 2 
Принадлежностите по оваа Уредба ќе се испла 

туат на службениците кои што се налеваат на ра^ 
бота во Народното собрание и неговиот. Презѕгдии 
ум, во министерствата и во другите ор^ан^ ^Вла 
дата на НРМ, во народните одбори и нивните ор^ 
гани, во народните судови, во државните установат 
од републиканското и локално значение, како ш 
во раководството и ћдминистратив?Јо - етр^чќиот 
апарат на државните стопанска претпријатија е^ 
републиканско и локално значевме 



Стр. 63 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. Бр. 32 

П. ОСНОВНА ПЛАТА 
1. Височина на основните плати 

Член 
Основните плати на државни! е службеници 

Ша Народна Република Македонија но струкити и 
звањата изнесуат месечно: 

1. Економско — комерциалиа струка 

в . 

Ѕ2. 
В . 

I 

8) % 
В 

'А. 

Помлад комерциалист 
Комерциалист 
Виши комерциалист 

Б . 

3,700 -
4.300 -
4.700 -

I 2 0 0 Помлад економист 
Економист 
Виши економист 
Економско-комерциален советник 
Виши економски комериален советник 

4.200 
4.600 
5.200 

4.500 
5 ООО 
5.500 
в.г.оо 
7 000 

метали 

А'. 
К Пломбер 
В Пломбер на струјомери 

I Контролор на мери 
В Виши контролор на мери 

в; 
I Инженер астролог 
В Виши инженер метролог 
В Метролошки советник 

2.500 
3 0 0 0 

4,000 

5,000 

Финансиска пружа 

'А\ 
I Б р о ј а ч 

К Помлад касиер 
I Касиер 

2.600 
3.200 -
4.000 

1! Помлад книговодител 3.200 -
3 Книговодител 4.500 -
В Винт книговодител Ѕ.200 -

В . 

К Помошен финансиски манштулант 2 800 
В Финансиски манипулант 3 300 -
Л Помлад кредитен комерциалист 3 700 -
!4 Кредитен комерциалист 4.300 -
1 ВИ1ПИ кредитен комерцијалист 4.700 -

Г . 

I1, Помлад финансиски ревизор 4^000 -
1 Финансиски ревизор 4.700 -
I Виши финансиски ревизор 5,500 -

Д 
1 Финансиски извршител 
^ Д Г О ^ Ј Ј ^ ,даночник 
Зг, Даночник 
4. мВиши даночник 

Струка за контрола на мерите и драгоцените 

3 . 0 0 0 

3.300 

3 600 
4.500 

5.500 
6 000 
6.500 

3 200 
3 800 
4 800 

4200 
5 000 
5.600 

3 200 
3 500 
4.200 
4 600 
5.200 

4 500 
5.200 
6 000 

г 

1 Царински стражар 
2 Помлад цариник 
3 Цариник 
4 Виши цариник 

1 Помлад актуЈр 
2 Актуар 
3 Витни актуар 

11.800 

3 / 3 0 0 , ; 

г4 300 
4 700 г 

2.800 
3.209 
3.800 
4 500 

4 200 -

Ж 

1 Помлад финансиски референт 4.200 -
2 Финансиски референт 4 600 г. 
3 Виши финансиски референт 
4 Финансиски советник 
5 Виши финансиски советник 

4) Инду стриско-техничка струка 

А. 
1 И н д у с т р и с к и л а б о р а н т 

В . 

3.200 
4200 

, 4 6 0 0 

5 200 

о И 1Ш 

3 700 
4 400 
5 ООО 

4.500 
5 000 
^ ^ 0 0 

4.500 
5 ООО 
5.500 
^ 500 

2,800 - 3 400 

1 Помошен индустриски цртач 
2 Индустриски цртач 

В 

1 Индустриски надзорник 

З,.оро 3 5 ДО 

8 500 - 4.ООО 

1 Индустриски - (занаетчиски) 
работоводител 4.000 — 4.500 

2 Постар индустриски (занаетчи-
ски) работоводител 4500 - 5.200 

Д-
1 Помлад индустриски техничар 3 700 - 4.200 
2 Индустриски техничар 4.^00 — 4 600 
3 Виши индустриски техничар 4.700 — 5-200 

Г. 
1 Погонски техничар 4.500 — 4 800 
2 Виши погонски техничар 4.800 - 5.300' 

Е. " 
1 Помлад индустриски инженер. - Ј-Г Ѕ ООО 
2 Индустриски инженер 5 500' 
3 Виши индустриски инженер 6 ООО 
4 Индустриски со-ветник . ^ .6 500 
5, Виши индустриски, советон??: 7 000 

5) Градежна струка 
Ао 

1 Помошен г р а д е ж е н Л^Ш^гг 
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" НЕ. 

в Градежен надзорник 3.500 
2 Градежен цртач 

В. 

ВГ РЈзздежен работоводител 4.0Ш -
2 Постар градежен работоводител 4 500 -

ЗГ Помлад градежен техничар 3.700 
2 Градежен техничар 4.200 
2 ^иши градежен техничар 4.700 

Д-
1 Помлад градежен инженер 4.500 
2 Градежен инженер 
3 ^,иши градежен инженер 
4 Градежен советник 
В Виши градежен советник 

6) Геолошка струка 

A. 

1 Помошен геолошки цртач 3.000 ' 
2 Геолошки цртач 

Б, 
1 Помлад геолошки техничар 8.700 -
2 Геолошки техничар 4.200 -
3 Виши геолошки техничар '4.700 -

B. 
1 Цомлад геолог 1.500 
2 Геолог 
3 Виши геолог 
4 Геолошки советник 
б Виши геолошки советник 

7) Геодетска струка 

А, 

1 Помошен геодетски цртач 3.000 -
2 Геодетски цртач 
3 Виши геодетски цртач ?.000 -

. 4.000 

4.508 
5.: 

3.700 
4.200 
4.700 

4.300 

1 Геодетски помошник 
2 Помлад геометар 
3 Геометар 
4 Виши геометар 

В, 
1 Помлад геодетски инженер 
2 Геодетски инженер 
3 Виши геодетски инженер 
4 Геодетски советник 

8) Струка на планиравме 
1 Помлад планер 3.400 
2 Плакер . 4.000 
3 Помлад планер економист (инже-

4.200 
4 600 
5.200 

5.000 
5.500 
6.000 
6.500 
'Г.ООО 

3.500 
3.800 

4.200 
4.600 
5.200 

5.000 
5.500 
6.000 
6.500 
7,000 

3 500 
3800 
4.200 

3.500 
4-200 
4.600 
5.200 

'4 800 
5300 
5 800 
6.500 

3.800 
4.500 

4 Планер економист (инженер) 5.500 
5 Виши планер економист (инженер) 6.000 
6 Советник за планирање 6.500 
? Виши советник за планирање 7.000 

9) Статистичка струка 

A. 
1" Помошен статистички манипу 
лант 2.800 — 3.200 
2 Статистички манипулант 3.406 

В, 
! Помлад статистичар 3 700 
2 Статистичар 4.200' 

B. 
1 Помлад статистик—економист 4.200 — 4.500 
2 Статистик економист 5 ООО 
3 Виши статистик економист 5.500 
4 Статистички советник 6 500 
5 Виши статистички советник 7.ООО 

10) Хидрометеоролошки струка 

A. 
Т Набљудател 2.800 -
2 Постар набљудател 
3 Хидрометеоролошки надзорник 3.500 -

В. 

Т Помлад хидрометеоролошки техничар 
2 Хидрометеоролошки техничар 
'1 Виши хидрометеоролошки техничар 

B. 
1 Хидрометеоролошки асистент 4.300 -
2 Хидрометеоролог 
3 Виши хидрометеоролог 
4 Хидрометеоролошки советник 
5 Виши хидрометеоролошки советник 

11) Земјоделска струка 

A. 
I1 Земјоделски надзорник 2.500 -
2 Земјоделски работоводител 3.200 -
3 Постар земјоделски работоводител 3.500 

B. 
1 Помлад земјоделски техничар 3.200 -
2 Земјоделски техничар 3.900 -
3 Виши земјоделски техничар '4.500 -

В, 

3.200 
3 500 
3.800 

3 700 
4 200 
4.700 

4.800 
5 т 
5 Ш 
6 500 
7.000 

3.200 
3 400 
4.000 

3.800 
41400 
5.200 

нер) 4.500 - 5ЛО0 

1 Помлад агроном , , о о о 
2 Агроном и / м и о 
3 Виши агроном 5.800 
4 Земјоделски советник, 6506 
9 Виши земјоделски советник 1.000 
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12) Шумарска струка 

А. 

Р. 

Р Горски пазач 
к Постар горски пазач 

В. 

1 Помлад шумарски техничар 
2 Шумарски техничар 
В Виши шумарски техничар 
1 В. 

1 
В 
В 
ш 
6 

I1 

2 
В 

Е 
е 

Помлад шумарски инженер 
Шумарски инженер 
Виши шумарски инженер 
Шумарски советник 
Виши шумарски советник 

13) Ветеринарна струка 
А. 

2.700 . 
3.100 

3.200 . 
3.900 
4.500 -

4.300 . 
5.300 -
5.600 -

Ветеринарен болничар 
Ветеринарен хигиеничар 
Ветеринарен лаборант 

В. 

3.000 
3.000 
3.000 

Помлад ветеринарен помошник 3 500 
Ветеринарен хигиеничар '4.200 -
Постар ветеринарен помошник 4.500 -

В. 
С Ветеринар 4.300 
2 Виши ветеринар 5.300 
В Ветеринарски советник 
II Виши ветеринарски советник 

14) Правна струка 

A. 
1 Помлад земјишно книжен рефе-
рент 
% Земјишнокнижен референт 

B. 
С Помлад судски правник 
2 Судски правник 
В Постар судски правник 

В. 

3.000 
3.500 

3-800 
4.400 
5.200 

5000 
5.500 
6000 
6.500 
7000 

3-400 
3.400 
3.400 

3.900 
4 400 
5.000 

5.200 
5.800 
6.500 
7.000 

1 Помлад правни референт " 1.200 - 4.506? 
2 Правен референт 5.009! 
3 Виши правен референт 5-500! 
4 Правен советник 6.ЅО0 
5 Виши правен советник 7.000' 

3.200 - 3.500 
3.800 - 4.500 

'4.200 - 4.500 
4.600 - 5.000 

5.500 

Судија на околиски суд 4.500 
а со повишици по години на служба до' 5.500 
Судија на окружен суд 5.000 
а си Гговишици по години на служба до 6.000 
Судија на Врховниот суд на НРМ 7.000 

В "Арбитер на окружни арбитража 4.500 — 5.500 
К Арбеви на републиканска арби-

т ф Ш 1 . 5.000 - 6.000 

3.400 

3-800 

3.800 

3.800 - 4 ООО 
4.500' 
5.000 
5.500 

15) Криминалистичка струка 

A. 
I Криминалистичко—технички ла 

борант 3.000 

B. 
I Дактилоскопски техничар 3.400 

В. 

1 Криминалистички фототехничар 3.400 

Г. 
1 Помлад криминалистички рефе-

рент 
2 Криминалистички референт 
3 Виши криминалистички референт 
4 Криминалистички инспектор 

Д. 
1 Помлад криминалистичко—тех-

нички референт 4.200 - 4-500 
2 Криминалистичко—технички 

референт 5-000' 
3 Виши криминалистичко—тех-

нички референт 5.500 
4 Криминалистички советник 6-500' 

16) Административна струка 

I. Помошна гранка 
А. 

Г Помошен службеник III класа 1.500 — 2.300 
2 Помошен службеник II класа 2 500 
3 Помошен службеник I класа 2.800 — 3.200' 
'4 Писар II класа 1.800 — 2.400 
5 Писар I класа 2.800' 
'6 Помошен административен манипулант 3.200' 
7 Административен манипулант 3.300 — 3.800' 
8 Постар административен манипу 

лант 4.000' 
9' Администратор 4.500' 
10 Виши администратор 5.000' 

В. 
X Дактилограф 14 класа 
2 Дактилограф II класа 
3. Дактилограф I кдаса 
'4' Стенодактилограф 

I Пристап 3.600 - 4.000 

2.500 - 3.000 
3.200 - 3.500' 
3.700 - 4.200' 

I 
3.000 - ' 3.500 

Џ 
3.600 - 14Ш , 
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1 ,Коралон 

В , 

стенограф 

д. 

2 Дебатен стенограф 
3 Виши дебатен стенограф 

4 Стенографски ревизор 

1 

3.000 - 3.500 
П 

3.600 - 4.400 
4.500 - 4 800 
5.000 - 5.400 
5.500 - 6.000 

П. УПРАВН0Л1ОЛИТИЧКА ГРАНК А 

1 Помлад персонален референт 3.500 
2 Персонален референт 4.600 
3 Виши персонален референт 

В. 
1 Административен приоѓав 3.500 
2 Помлад управен референт 4.200 
3 Управен референт 4.600 
4 Виши управен референт 
5 Управно-политички советник 
6 Виши управнополитички советник 

17) Контролна струка 
1 Помошен инспектор 3 600 
2 Инспектор 4.500 
3 Виши инспектор 5.500 
4 Главен -инспектор 
5 Генерален инспектор 

18) Здравствена струка 

4.500 
5.000 
5.500 

4.000 
4.500 
5.000 
5.500 
6.500 
7.000 

4.300 
5.500 
6000 
6-300 
6.500 

А 
1 Медицински лаборант 

В, 
I Болничар 

В 

1 Медицински хигиеничар 

( Масажер 

3.000 - 3.400 

3.000 а со по-
вишина по го-

дини на слуЖв 

ба до 4.000' 

8.000 а со по-
вишица по го-
дини на служ-
ба до 4.000 

3.000 а со ПО" 
вишица по го-
дини на служ-
ба до 4.000 

1, Детска гледачка 

1 Бабица 

Е , 

1 Медицински техничар 

Ж. 
1 Медицинска сестра (помошник) 
2 Постара медицинска сестра 

(помошник) 

1 Забен техничар 

И . 

1 Забар 

Ј , 

I Лекар 

9 Лекар специалист 

8 Лекар примариус 

К 

1 Здравствен референт 
2 Здравствен советник 
3 Виши здравствен советот! 

А 
I Апотекарезш лаборант 

В . 

1 Фармацеутски помошник 

3:000 а ед по-
вишици по го 
дини наелуж-
ба до 4.00' 

3.500 а со по^ 
ВНШИЦИ по ГО̂  
дини наслужо 
6а до 4.500 

3.500 а̂ со по^ 
вишици по ГО4 

дини на служ^ 
ба до 4-500 

3.500 - 3.900 

4.000 - 4.500 

3 500 а со по4 

вшници па го4 

дини1 на служ^ 
ба до 4.500 

3.900 (а со гох 
вишици по го-
дини на служ^ 
ба до 5 ООО. 

5.000 а со по^ 
вишици по го^ 
дини на служев 
ба до 6.500 
6.000 а со ши 
ВИШИЦИ ПО ГО6' 

дини наслуж^ 
ба до 7 000 

7.006 

-8.090 - 5.500 
6.500 
7.000 

пмо 3.400 

8 Л 06 ѕсо по 
ВИШИЦИ ПДГО 
дини служ-
ба до 4.500 
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1 Ффмацеу^ 

8 Фармацеутски советник 

4.500 а со по-
вишици по го-
дини на служ-
ба до 6.000. 

6.500 

1 0 ) П р о е в е п о - ш у ш с т р у к а 
ГА 

I Помошен воспитаа 
К Воспитаа (одгоител) 

Ѕ. 
К Учител 

К Стручен учител 

5 Прешдавател 

% Професор на средно училиште 

В. 
I Просветен референт1 

Ѕ Просветен инструктор 
3 Просветен инспектор 
ЅК Просветен советник 

Г . 
' Т 'Асистент 
В Постар асистент 
В Лектор 
4 Универз. преподавател 
5 Доцент 

К Професор на виша виола 

1 Вонредни професор 
8 Редовен професор 

,г . Д 
I1 Лаборант 
2 Препаратор 
3 АсрЌлгент на институт 
4 Научен соработник 
Ѕ НаученЈ советник 
в Виши научен советник 

3.700 
4.500 
5.000 

4.200 
5-000 
5 500 
6.500 

4.500 - 5.000 
5.000 - 6 ООО 
4.600 - 5 200 
5.200 - 6.000 
6.000 - 7.000 
4.800 (а со по-
вишици по го-
дини на служ-
ба до 6,500. 
7.200 - 8 000 
3.500 - 9.000 

3.200 
3.200 
4.500 
0 . 0 0 0 

4.000 
4.000 
5.000 
7.090 
8500 
9.000 

20) Музејско-конзерваторска струка 

А. 
1' Лаборант 

а 
I Препаратор 

В. 

2.800 - 3 400 

II Реставратор 
2 Виши реставратор 

3.000 - 3.400 

1200 - 3.900 

3.700 
4.500 

3.500 а со по" 
ВИШИЦИ ПО ГО" 
дини на служ-
ба до 5.000 

3 500 а со по' 
вишици по ни 
дини етаслуж-
ба до 5.000" 
3.500 а со по-
вишици по го-
дини на служ-
ба до 5ЈООО 
3.900 а со по-
вишици по го-
дини заслуж-
еа до 5.500 

4.200 а со по-
вишица по го-
дини на служ-
ба до 5.8001 

1 Аситент конзерватор 
2 Конзерватор 
3. Виши конзерватор 

4.200. 

д. 
1 Асистент на музеј или галерија 4.200 
2 Кустос на музеј или галерија 
3 Музеолог 5.50О 

21) Библиотекарско-архивска струка 

А. 

4 505 
5.000 
5.500 

4.500 
5.000 
6 000 

1 Помлад библиотекар 
2 Библиотекар 
3 Вшил библиотекар 

В . 

1 Помлад архивист 
2 Архивист 

3 Виши архивист 

3,560 - 4.000 
4.200 - 5.000 
5.200- - 5.500 

З Ш - 4 ООО 
4.200 - 5 000 
5.200 - 5500 

Член 4 

Службениците на Народна Република Маке-
донија во звањата од поштенско—телеграфско— 
телефонската струка од техничката струка за елек 
тро-врски и од струката експлоатација на железни 
ците к'е примаат основни плати од соответните зва 
ња одредени во чл. 3 од Основната уредба за при 
надлежностите на сојузните државни службе-
ници. 

Член 5 
Во помалите организациони единици во кои 

што е обемот на работењето мал, надлежниот 
член на Владата, претседател на комитет односно 
комисија на Владата доколку е надлежен за на-
значуење, Генералниот секретар на Владата^ 
и органот на народниот одбор надлежен за назна 
чуење, можат на поедини службеници, кои што не 
работат полно работно време, сразмерно да им ја 
смалат основната плата од член 3 на оваа Уредба 
но најповеќе до 25%, 

Член б 
Претседателот на Владата може да реши, да 

се за одредени звања во народните одбори и во ник 
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Ште органи, установи и претпријатија смали основ 
вата плата од член 3 од оваа Уредба до 20%, 

Член 7 

На службеник, кој што при преведуењето би 
добил, помала основна плата од својата досегаш 
На, може во оправдани случаи да му се исплатуе 
разликата меѓу досегашната и новата основна 
Плата, 

Решение за ова донесуе старешината односно 
^Органот надлежен за назначуење во согласност со 
Претседателот на Владата, 

Член 8 

Претседателот на Владата може да заведе 
основна плата во границите на најмалиот и нај-
големиот износ за звањата за кои што е основната 
плата предвидена во еден износ, односно да заведе 
основна плата во еден износ за звањата за кои 
што е основната плата предвидена во границите 
на најмалиот и најголемиот износа 

2. Напредувале во основната плата по годините 
на службата 

Член 9 

Во смисла на член 37 став II од Законот за др-
жавните службеници се установуат повишици на 
,основата месечна плата по годините на службата, 
и тоа: 

1) во правната струка за звањето: судија на 
околиски суд и судија на окружен суд; 

2) во здравствената струка за звањето: бол 
ничар, медицински хигиеничар, масажер, детска 
гледачка, бабица, медицински техничар, забен тек 
ничар, забар, лекар, лекар специјлист, фармацеут 
ски помошник и фармацеут; 

3) во Просветно—научната струка за звањето: 
Воспитач, учител, стручен учител, преподавател, 
професор на средно училиште и професор на вишо 
школо. 

Повишицата на платата изнесуе од 300.-— до 
ђОО, - динари месечно и се дава во размак од 3 до 
ђ години ефективна служба проведена во истото 
Звање. 

Како време на ефективна државна служба за 
Прв^шица на платата им се засметуе на државни 
^ службеници и времето кое што го провеле во 
партизанските одреди, Народно-ослободителната 
војска, Југословенската армија, на работа во народ 
^ослободителните одбори, во илегалната работа 
за Народноослободителното движење, во затвор, ло 
гор, интернација, присилна работа^ како. и времето 
проведено во заробеништво, доколку со своето вла 

дање не се огрешиле за Народно-ослободителното 
движење. 

На службениците кои што, како членови на 
претставничките органи на државната власт, вршв 
ле некоја постојана функција во тие органи, им се 
признава времето проведено во таа функција како 
време на ефективна државна служба за повишица 
на основната плата, под услов да по престанок на 
таква функција непосредно влегле во државна 
служба. 

Надлежниот член на Владата, претседател"на 
комитет односно комисија на Владата доколку е 
надлежен за назиачуење, Генералниот с.екретар, 
на Владата, како и органот на народниот одбор над 
лежен за назначуење во согласност со ГЈретседа 
делот на Владата може да го признае како време 
на ефективна државна служба за повишица на 
основната плата и времето кое што го провеле пов 
дини службеници во синдикалните и други општев 
ствени организации. 

Поблиски одредби за повишици на основната 
плата к'е се пропишат со посебен правилник кој 
што к'е го донесе надлежниот чл^н на Владата? 
по чиј предлог е донесена Уредбата за струката 
од првиот став во согласност со Претседателот на 
Владата. 

Член 10 
Повишица на основната плата по годините на 

службата можат да добијат и другите службеници 
кои што имаат звања од член 3 на оваа Уредба,, 
ако за тие звања не е установена плата по ефек^ 
тот на работата. 

Повишицата на платата изнесуе за службени 
ците од прва веста 500.— динари, за службени 
ците од втора врста 400. — динари за службени0 

ците од третата врста — 300 ,динари, и за служба 
ниците од четврта врста 200. — динари месечно^ 

Повишиците на основната плата можат да се 
даваат само два пати. Првата повингица може да 
се даде на службеникот ако провел најмалку шест 
години а втората ако провел најмалку три години 
след првата во истото звање и истата плата. 

Ако основната плата предвидена во границите 
на најмалиот и најголемиот износ, првата повипги 
ца може да се даде само на службеникот кој што 
провел најмалку шест години во платата од најго 
лемиот износ. 

Поголемената' основна плата не може да го 
прејде износот на платата од следното повисоко 
звање во оние случаи кај што напредуењето во по 
високо звање е овозможено врз основа на иста 
стручна односно школска спрема. 

Член 1Г 
Службеник кој што е дисциплински осуден 

на казна од член 67 точ. 1) и 3) од Законот за 
државните службеници или е суспендиран од 
должноста, не може да добие повишица на плат^ 
та за време додека трајат овие пречки. 

Исто така, службеник кој не покажуѕ успех 
во работата и заложуење за службата 
не "може да добие повишица ,на. платата. 
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Член 12 

Повишица на платата доделуе старешината од 
воено органот надлежен за назначуење по прет 
ходнб мнение од старешината односно органот на 
организационата единица во која што е службени-
кот на работа, 

Службеникот има право на приговор до над-
лежниот старешина односно орган ако не добие 
повишица. Ова право го има и синдикалната органи 
Вација. 

3) Напредував во повисоко зван^ 

Член 13 

Унапредуењето во звањата од прва врста го 
Врши на ^ нежниот член н^ В„ адата, претседател 
на комитет односно комисија на В пада 1 л доколку 
е надлежен за назначуење, Генералниот секретар 
на Владатаѕ како и оганот на народниот одбор 
надлежен за назначуење, во согласност со Претсе 
дателот на Владата. 

Унапредуењето во звањата од втора, трета и 
четврта врста го врши старешината односно орга 
вот надлежен за назначуење. 

Член 14 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
Комитет односно комисија на Владата доколку е 
надлежен за назначуење, Генералниот секретар на 
Владата, како и органот на народниот одбор над-
лежен за назначуење, можат да пропишат служ 
бениците од прва и втора врста предходно да про 
ведат до шест месени на работа од звањето во 
хои што треба да бидат унапредени, задржуејк'и 
ја платата од сегашното звање, 

4) Плати на приправниците 

Член 15 

Основната месечна плата на приправниците од 
сите струки изнесуе 15% помалу од најмалиот из 
нос на основната плата која што е предвидена за 
звањето на кое што приправникот к'е биде назна-
чен по положениот стручен испит, 

Лицата, кои што при првото влегуење во слу 
Зкба се назначуат на одредени звања за кои што 
не се предвидуе приправничка служба, но се долж 
ни да завршат одреден курс односно да положат 
стручен испит, к'е примаат основна месечна плата 
смалена за 10% од најмалиот износ на предвидена 
та плата за звањето на кое п^то се назначени за 
сето време додека не го завршат курсот односно не 
го положат стручниот испит. 

5) Одредуење на платата 

Член 16 

Старешините односно органите надлежни за 
вазначуење, н а з н а ч а т плата во' решението за наѓ 
значуење односно за унапредувале/ . . 

Член 17 

Доколку за вршење работи од некое Звање во 
струката планирање, во контролната и проеветно-
научната струка е потребна стручна спрема од 
струката од која што службеникот доваг'а (во ма 
тичната струка), службеникот добива покрај зва-
њето од матичната струка и ново звање Во овој1 

случај службеникот ја задржуе основната плата 
од матичната струка ако е таа повисока, а под ус-
лов да е преминуењето извршено поради особена 
стручна спрема која што ја има службешткот во 
матичната струка, 

Член 18 

Кај оние звања каде што е основната плата 
предвидена во границите на најмалиот и најголе-
миот износ, надлежниот член на Владата, кој што 
ја предложил Уредбата за струката к'е донесе во 
согласност со Претседателот на Владата правил-
ник за одредуење на платите преку најмалиот из-
нос. Во тој правилник к'е се одреди платата да се 
дава преку најмалиот износ: 

1) спрема годините проведени во државна 
служба; 

2) ако службеникот врши нарочно поверливи 
задачи; 

3) ако службеникот има поголема спрема од 
редовната, која што се бара за вршење работите 
кои што службеникот конкретно ги врши; 

4) ако службеникот има нарочна одговорност 
во вршење на одредената работа;' : 

5) ако истото звање опфак'а разлачни работи, 
за кои што се бара различна стручна спрема или 
вишестрана одговорност; 

6) ако обемот на работите, кои што службени-
кот ги врши, редовно е различен од работите на 
другите службеници од истото звање; и 

7) ако учинокот од работата на службеникот 
на истото звање по обемот е значително поголем 
и по квалитетот е значително подобар од редовни 
от учинок на службениците од истото звање во ис 
тата организациона единица, а за тој учинок не 
можат да се установат норми. 

Предлогот за доделуење на плата преку најма 
лиот износ му го даваат на старешината односно 
на органот надлежен за назначуење, комисиите 
одредени од овој старешина односно орган. 

Надлежниот член на Владата, претседател на 
комитет односно комисија на Владата до колку е 
надлежен за назначуење, Генералниот секретар 
на Владата, како и органот на народниот одбор над 
лежен за назначуење, во согласност со Претседа-
телот на Владата може да донесуе поблиски 'одред 
би за составот и работењето на овие комисии, 

До' прбпишуењето на правилникот од првиот 
став, решението за давање плата преку најмалиот 
износ к'е го донесуе, по предлог од комисијата, ста 
решината односно органот надлежен за назначу-
в а ^ во согласност со Претседателот на Владата, 
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Член 19 

Ако квалитетот и обемот на работата, како 
и заложуењето на службеникот не одговара на пла 
тата што ја има, службеникот може да биде вра-
тен на пониска плата во истото звање. 

Образложено решение за тоа донесуе ста-
решината односно органот надлежен за назначу-
ва^. Против ова решение службеникот има право 
на жалба во смисла на чл. 18 од Законот за држав 
анте службеници, 

т . ДОДАТОК ПО ЕФЕКТОТ НА РАБОТАТА 

Член 20 
Кај сите звања каде што е возможно ефектот 

на работата да се мери квантитативно, к'е се уста-
нови додаток по ефектот на работата на основната 
плата. 

Правилникот за овој додаток донесуе надлеж 
ниот член на Владата, претседател на комитет од-
носно комисија на Владата доколку е надлежен 
за назначуење, Генералниот секретар на Владата 
како и органот на народниот одбор надлежен за 
назначуење, во согласност со Претседателот на 
Владата и Министерот на финансиите. 

Член 21 

Основната плата на звањата кај кои што е за 
веден додаток по ефектот на работата може да се 
смали до 20% од износот предвиден со оваа 
Уредба. 

Во тој случај додатокот по ефектот на работа 
та мора да биде поставен така, да при полното ис-
полнуење на планот односно при нормалниот 
ефект на работата, почетната плата со додатокот 
да биде еднаква со основната месечна плата. Со 
надминуење на со планот предвидениот односно 

^нормалниот ефект на работата се поголемуат пла 
тате на службениците сразмерно преку износот на 
основната плата. 

Член 22 
Додатокот по ефектот на работата може да 

се мери индивидуално или колективно за поедини 
организациони единици или нивни одделенија од 
носно грVт̂ и. 

Член 23 

Исплат-ата на додатокот по ефектот на рабо-
тата се врши на крајот на месецот. 

IV Функционален (положат) додаток 

Член 24 , , 
Положам во организационите еди-

ници1 на'Народна Република Македонија се уста-
цовуе функционален (положаен) додаток. . 

Спрема значението на функцијата, обемот на 
одговорноста и карактерот на организационата еди 
ница, цоложаите се распоредат во прва и втора 
врста, 

Функционалниот (положајниот) додаток из-
несува' 

а) во прва врста од 1.500.— до 3.000.— динари; 
б) во втора врста од 200.— до 1.500.— динари; 
Надлежниот член на Владата, претседател на 

комитет односно комисија на Владата до колку е 
надлежен за назначуење и Генералниот секретар 
на Владата, во согласност со Претседателот на 
Владата, к'е пропише правилник за положаите 
кои што повлечуат функционален додаток, за нив-
ниот распоред во врсти, како и за височината и 
начинот на давањето на овој додаток, Во тој пра^ 
вилник може да се предвиди за поедини положен 
и поголем функционален додаток од предвидените 
во третиот став, 

До донесуењето на овој правилник решението! 
за давање функционален додаток за секој поедии 
случај го донесуе надлежниот член на Владата и 
Генералниот секретар на Владата во согласност 
со Претседателот на Владата. 

Член 25 
Службениците на положаите од прва односно 

втора врста к'е се сметаат за службеници од прва 
односно втора врста во смисла на чл. 12 од Зако-
нот за државните службеници. 

Член 26 

За лица кои што би дошле на положаи што по 
влечуат функционален додаток од прва врста а 
немаат одредено звање, се установуе плата од 
5.000.— до 7.000.— динари месечно, на која што 
к'е и се додава функционалниот додаток. 

За лица кои што би дошле на положаи што 
повлечуат функционален додаток од втора врста 
а немаат одредено звање, се установуе плата од 
4.500.— до 5.000.— динари месечно, на која што к'е 
и се додава функционалниот додаток. 

Член 27 
Функционалниот додаток се исплатуе заедно 

со основната плата за месец дена унапред и му 
припаѓаа на службеникот додека го завзема поло-
жајот кој што го повлечуе овој додаток. 

V. ПОСЕБНИ ЛИЧНИ ДОДАТОЦИ 

Член 28 

На службениците можат да им се даваат по^ 
собни лични додатоци во постојан месечен износ 
во следните случаи: 

1) кога подолгу време работат прекувремено 
по потреба на службата со успех; 

2) за работа која бара големо стручно знашв 
и искуство. 

3. на с л у ж б е н и ц и т е кои што постојано изводу 
редно и особено се заложуат за службата или во 
службите кои што бараат особени усилија; 
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4) на службениците кои што со -своите особе-
ни организаторски способности допринесуат кон 
поарна организација на службата и работата; 

5) на службениците кои што едновремено вр-
шат поведе должности; 

6) на службениците кои што работат под осо-
бено тешки и по живот опасни околности; , 

7) на службениците кои што вршат особено 
доверливи работи, 

Посебните лични додатоци можат да се даваат 
во границите од 300.— до 3.000.— динари месечно. 

Посебниот личен додаток му припаѓа на служ 
беникот додека постоат разлозите поради кои што 
е даден. 

При одредуењето на службеникот на друга 
должност надлежниот старешина односно орган 
к'е донесе решение да ли исплатуешето на овој 
додаток к'е се продолжи. 

Член 29 

Претседателот на Владата к'е донесе правил-
ник за доделуење посебни лични додатоци и за 
фондот од кој што тие к'е се исплатуат. 

До донесуењето на овој правилник посебните 
лични додатоци можат да ги даваат надлежните 
членови на Владата, претседатели на комитети 
односно комисии на Владата до колку се надлежни 
за назначи ење, Генералниот секретар на Владата, 
како и органите на народните одбори надлежни за 
назначуење, во согласност со Претседателот на 
Владата. 

Член 30 
За работите од варочна важност како и за рав 

ботите што се изводат во опустошените и постра-
далите краишта, или во краиштата каде што по-
стои нарочна потреба за стручни кадрови, можат 
да се установуат посебни месечни лични додатоци 
за одредена категорија службеници (на пр.: лека-
ри, инженери, геометри и т. и.). 

Правилник за давање овие додатоци донесуе 
надлежниот член на Владата и Генералниот сек-
ре гар на Владата, во согласност со Министерот на 
финансиите, а по одобруење од Претседателот на 
Владата 

VI. ПРЕМИСКИ ДОДАТОЦИ 

Во поедини организациони единици и за по-
едини звања можат да се установуат премиски до-
датоци. 

о:' Нремиските додатоци можат да се установуат 
нарочно: 

о. ЗЈијза постигнатите уштеди во пари или мате" 
риали: Овие додатоци к'е се даваат само од заште-
дите постигнати со исполнуењето на планот и тоа 
во сразмера на постигнатите уштеди и уделот на 
службениците во уштедата; 

Стр. 

2) за уштедите во времето; 

3) за нарочен начин на работење (теренска ра 
бота, нокола работа, километража, додаток за укр-
давање и т. н.); 

4) за нарочна оптеретеност во работата; 
5) за успешно извршуење на работи од наро^ 

на важност и значење; 

6) за рационализација на работата; 
7) за групни успеси; и 

8) во сите други слични случаи. 
Правилник за давање премиски додатоци к^е 

донесуе надлежниот член на Владата и "Генерал-
ниот секретар на Владата, во согласност со Мини-
стерот на финансиите, а по одобруење од Претек 
дателот на Владата. 

VII. ИЗВОНРЕДНИ НАГРАДИ 

Член 32 

На службениците можат да им се даваат из-
вонредни награди за вонредни работи кои? што' иѓе 
ги извршат вон од својата редовна работа, и за 
работите што се од особена важност за државата, 
а к'е бидат извршени со особено залагање и вон-
редна работа на службениците. 

Наградата ја одреду е надлежниот член на 
Владата, претседател на комитет односно комиси-
ја на Владата до колку е надлежен за назначување, 
Генералниот секретар на Владата како и органот 
на народниот одбор надлежен за назначување, I 
согласност со Претседателот на Владата. 

VIII. ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 33 
На сите службеници им припаѓа права на до-

даток на деца и тоа за секое дете по 175 динари 
месечно. 

Додаток на деца им припаѓаа и на приправ-
ниците. 

Член 34 
Додатокот на деца припаѓаа за децата родени 

во бракот и вон бракот, за позахонените и усвоев 
ните деца, за пасторчиња и за сирочиња без рош^ 
те л и земени на издршка, ако се во истото хукЧдо 
ство со службеникот или ако тој стварно ти из-
држува 

Додатокот припаѓа до навршената 17 редеше 
на животот. След навршената 17 година па до на-
вршената 23 година на животот додатокот праша 
г'а за децата кои што се наво^аат на ш к о л у в а 
а не се на работа. 

За децата кои што пред мавришшгш VI крас-
на односно пред навршената 23 теднил ооставаат 
поради телесна или душевна Носест или шаѕот шт^ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. 
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шособни за привредуење, припаѓаа додаток и след 
навршената 17 односно 23 година на животот за 
сето време, додека таа неспособност трае, 

Член 35 

Ако обата родители се државни службеници, 
додатокот на деца по правило му припаѓа на тат-
кото. ,Во случај на одвоен живот на родителите 
додатокот му припаѓа на оној родител при кого 
детето се нанова на издршка. До колку таткото и 
плак'а на мајката издржуење за децата кои што се 
навог'аат при неа, додатокот му припаѓаа на тат^ 
кото. 

(Хо ПРЕГЛЕД НА ПЛАТИТЕ И ЗВАЊАТА 

Член 36 
Со цел на правилна примена на прописите за 

платите и звањата, Секретаријатот на Владата на 
Народна Република Македонија за персонална 
служба може да врши преглед на платите и зва-
њата на поедини службеници, и во случај на уста-
новена неправилност да му предложуе на надлеж-
ниот член на комисија на Владата, на претседател 
на комитет односно на комисија на Владата до 
колку е надлежен за назначуење, на Генералниот 
секретар на Владата, како и на органот на народ-
ниот одбор надлежен за назначуење, потребни из-
мени во платата и звањето. 

Во случај на несогласност одлучуе Претсе-
дателот на Владата 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 

Платите по оваа Уредба к'е се исплатуат од I 
октомври 1947 година^ 

Прописите за отказите и за отпремнината од 
Законот за државните службеници к'е важат од 
1 јануари 1948 година. 

Член 38 
Прописите од Уредбата за регулисање на плав 

тате на државните службеници во Федерална Ма^ 
кедониј,а од 3 мај 1945 година со сите подоцни из-
мени и дополнуења, доколку се однесуат на држав 
вите службеници, престануат да важат од 1 октом 
ври 1947 година. 

Член 39' 
Дури службениците не бидат преведена на но 

вите плати, к'е ја примаат досегашната плата со 
тоа што к'е им се исплати дополнително разликата 
мег'у с^рат;^ и новата плата сметајќи од 1 октом-
ври 1947 годица^ 

Член 40 
За платите на уметничкиот персонал, нови-

нарите и публицистите во државна служба^ каки 
и за платите на продавачите, стопанските помеша 
ници и стопанските работоводители важат посебни 
прописи. 

Член '41 
Повишиците на основната плата во смисла на; 

член 10 од оваа Уредба не к'е се даваат при пре-1 
ведуењето на службениците на платите по оваа 
,Уредба. Годините проведени во звањето и платата! 
Почнуат да се сметаат од 1 октомври 1947 година^ 

Член 42 
Сите досегашни прописи за посебните дода^ 

'гоци, награди и накнади како и за други разни 
примања, кои што ги имале државните службени^ 
ци на Народна Република Македонија престануаТ 
да важат од 1 октомври 1947 година. 

По исклучеше од предходниот став, досе^ 
Гашните прописи за накнада на патните и селид- 1 

Вените трошкови, како и прописите за накнада? 
ва одвоено живеење к'е важат и натаму до доне 
зуењето на нови прописи. 

Посебни награди, додатоци и накнади како и 
други примања можат да се установат само врз 
Основа на прописите од оваа Уредба. 

Претседателот на Владата по предлог од над-
лежниот член на Владата може да потврди, при^ 
времено да важат досегашните прописи за посебе 
вите награди, додатоци и накнадп како и за дру^ 
ѓите примања доколку се во духот на прописите 
од оваа Уредба. 

Член 43 
Се овластуе Претседателот на Владата да изл 

дава поблиски напатствија за спроведуењето на 
оваа Уредба. 

Член 44 
'Оваа Уредба влегуе во сила со денот на неЈч 

виното објавуење во „Службен весник на Народ 
на Република Македонија.11 

Бр. 11731 
12 XI 1947 година 

Скопје 

Претседателка Владата на НРМ, 
Л. Колишевски! с; р. 

Министер на финансиите, 
Д. Џамбас, с. р, 

Министер на трудот, 
К. Петрушевски, с. р. 
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Врз основа на чл. 14 и 54 од Законот за држав 
иите службеници во врска со Решението на Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ бр. 705 
Од 10 септември 1946 година, и врз основа ѕа чл. 
Л од Основната уредба за принадлежностите на 
уметничкиот персонал во државна служба доне-
сена од Владата на ФНРЈ, - Владата на Народ-
на Република Македонија, по предлог од Министе 
рот за просвета пропишуе 

Уредба 
8А ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА УМЕТНИЧКИОТ 

ПЕРСОНАЛ ВО ДРЖАВНА СЛУЖБА 

I. Основни плати 

Член 1 
Основните месечни плати на уметничкиот пер 

еонал на служба во органите на државната власт 
и државната управа, во установите и претпријати 
Јата на Народна Република Македонија се одре-
ду ат по следните платни разреди: 

1 2 3 4 5 6 1 
I. 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 - . -

II. 6 ООО 6.500 7.000 7.500 8-000 - -
III. 5.000 5.500 6 ООО 6.500 7.000 - -
IV. 4,500 4.800 5.100 5.400 5-700 6.000 -
V. 4.000 4.300 4.600 4.900 5.200 5.500 -

VI. 3.800 4.100 4.400 4 700 5 000 5.300 -
VII. 3.500 3 700 3.900 4 100 4.300 4.500 4 700 
VIII 3.200 3.400 3 600 3-800 4.000 4.200 4 400 

IX. 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 

Член 2 
Распоредот на звањата на уметничкиот персо-

нал во платни разреди го врши комисија која што 
Ја именуе Министерот за просвета. 

Составот на комисијата го потврдуе Претседа 
апелот на Владата. 
1 Комисијата може да врши и поединечен распо 
ред на уметниците во I и П платен разред. 

Решението за распоредот на звањата во илат 
Ви разреди го потврдуе Претседателот на Владата, 

Член 3 
'Старешината односно органите надлежни за 

цазначуење, во решението да назн^чуење односно 
Во решението за унапредував го нззначуат плат-
ниот разред и платата од член 1 на оваа Уредба. 

При првото назначуење к'е се одредуе по пра 
вило најниска плата од одредениот платен разо 

Во рамките на I, П и П! платен разред к?е до^ 
биваат службениците поголемуењ^ на платата се^ 
која шеста година, во рамките на IV, V И VI —се^ 
која петта година, а во рамките на VII, VIII и 128 
- секоја навршена четврта година, 

Член 4 
Во случај на пробна служба месечната плата 

к'е изнесуе 100Љ помалу од почетната ѓглата на 
оној платен разред во кој што к'е биде службени 
кот распореден по завршетокот на пробната слу-
жба. 

. Пробната служба не може да биде подлога од 
четири месеци, 

2 Уметнички додаток 

Член 5 

На уметниците може да им се дава и месечен 
уметнички додаток, и тоа: 

на уметниците кои што се распоредени во I П 
II платен разред — до 6.000 динари; 

на уметниците кои што се распоредени во ГО 
и IV платен разред - до 4.000 динари; 

на уметниците кои што се распоредени во VI 
и VI платен разред - до 3.000 динари; 

на уметниците кои што се распоредени, во УП 
платен разред - до 2.000 динари; 

на уметниците кои што се распоредени во VIII 
и IX платен разред - до 1.000 динари; 

Член 6 

Комисијата од член 2 на оваа Уредба ја одре^ 
дуе височината на уметничкиот додаток за секој 
поедин случај, по предлог на надлежниот старее 
шина на организационата единица во која што 
уметникот работи. 

3, Други одредби 

Член 7 

Покрај основната плата и уметничкиот Додал 
ток, на уметничкиот персонал му припаг'1а!ифу1да 
ционален додаток, посебен личен додаток, 'Предав 
ски додаток, извонредна награда и додаток на' де 
ца, под условите и во границите од Уредбата за 
принадлежностите на државните службеници на 
Народна Република Македонијао 

Член 8 
! Одредбите! 6д Уредбата за гфинадле^ќдетт^ 
на државните службеници на Народна Република 
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Македонија^ освен одредбите за основните плати, 
важат за уметничкиот персонал во државна слу-
жба, 

4.3авршни одредби 

Член 9 

Принадлежностите по оваа Уредба к'е се ис-
влатуат од 1 октомври 1947 година. 

Член 10 

Се овластуе Министерот за просвета на НРМ 
да во согласност со Претседателот на Владата на 
НРМ издава потребни напатствија за спроведув-
а в на оваа Уредба^ 

Член 11 

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на нејзи 
лото објавуење во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Бр. 11730, 12 ноември 1947 год. - Скопје 

Претседател на Владата на НРМ 
Л. Колишевски с. р. 

Министер за просвета, 
К. X. Василев, с. рѕ 

294 

Врз основа на чл. Т4 и 54 од Законот за држев 
ните службеници во врска со Решението на Пре-
зидиумот на Народното собрание на НРМ бр. 705 
од 10 септември 1946 година, и врз Основа на чл. 
6 од Основната уредба за платите на новинарите 
и публицистите во државна служба донесена од 
Владата на ФНРЈ, — Владата на Народна Репу-
блика Македонија, по предлог од Претседателот 
м Владата, пропишуе 

Уредба 
ПЛАТИТЕ НА НОВИНАРИТЕ И ПУБЛИЦИ-

СТИТЕ ВО ДРЖАВНА СЛУЖБА 

Член 1 
Основните месечни плати на новинарите и пу^ 

блици^тите на служба во органите на државната 
власт и државната управа, во установите и прет-
пријатијата на-Народна Република Мкедонија се 
адредуат по следните плати разреди: 

Платен разред Плата 
I, 6.000 - 7 ООО 

П. 5.000 - 6.000 
III/ 4.500 - 5.000 
IV. 4.000 - 4.500 
V. 3 500 - 4 ООО 
VI 3.000 - 3.500 

Член 2 
Распоредот на новинарите и публицист те во 

платни разреди со оглед на нивната спрема, при-
родата и значението на работите и обемот на од-
говорноста како и со оглед на карактерот на ор^ 
ганизационата единица, го врши комисија која 
што к'е се образуе при Претседателството на Вла-
дата. Комисијата се состои од пет члена, кои што 
ги одредуе Претседателот на Владата. 

Решението за распоредот го потврдуе Претсе 
дателот на Владата. 

Член 3 
Покрај основната плата на новинарите и пу^ 

блицистите им припаѓаа: функционален додаток, 
посебен личен додаток, прениски додаток, извон-
редна награда и додаток на деца, под услови и во 
границите од Уредбата за принадлежностите на 
државните службеници на Народна Република Ма 
кедонија. 

Член 4 

Одредбите на Уредбата за принадлежностите 
на државните службеници на Народна Република 
Македонија, освен одредбите за основните плати, 
важат и за новинарите и иублицистите во држав-
на служба. 

Член 5 

Основните месечни плати по оваа Уредба к'е 
се исплатуат од 1 октомври 1947 година. 

Член в 

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на нејзи 
егото објавуење во „Службен весник на Народна 
Република Македонија"., 

Бр. 11733 
Скопје, 12 X 1947 година. 

Претседател на Владата на НРМ! 
Л. Колишевски е. р. 

Министер на финансиите на НРМ. 
Д. Џамбаз, с, р. 
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По предлог од Министерот на финансиите на 
НРМ, а врз основа на чл. 42 од Уредбата за при 
надлежностите на државните службеници на На 
родна/ Република Македонија, издавам . 

Наредба 
за потврдуваш привремената важност на прописите 
за теренскиот додаток содржани во чл. 1 и 2 оѓд 
Правилникот за измена и дополнуење на Правила 
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Шикот за накнада на развиените за службени иа-
туења н селидби на државните службеници 

на НР Македонија 
1) Во смисла на чл. 42 од Уредбата за принад 

нежностите на државните службеници на Народ 
На Република Македонија се потврдуе привреме-
ната важност на прописите за теренскиот додаток 
Содржани во чл. 1 и 2 од досегашниот Правилник 
Ва измена и дополнував на Правилникот за на= 
Ннада на разноските за службени патуења и се-
лидби на државните службеници на Н. Р. Македо 
нија од 21 XII 1946 година (објавен во „Службени-
от весник на НРМ" бр. 7 од 12 март 1947 год). 

2) Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето и во „Службени весник на Народ-
на Република Македонија". 

Бр. 11734, 12 XI 1947 година. 
Претседател на Владата на НРМ 

Л. Колишевски с. р. 

Врз основа чл. 4 т. 4 од Законот на Петгодиш 
илот план за развитокот на народното стопанство 
на Народа Република Македонија, во годините 
1947—1951 го донесуе следното 

Решение 
ва укинуење на петите класови во: Берово, Гевге-
лија и Ресен, и укинуење гимназијата во Св. Јов. 
Бигорски 

1. Се укинуе пети клас во Берово, Гевгелија и 
Ресен. 

2. Се укинуе неполната гимназија во Св. Јов. 
Нигерски. 

3. Ова решение влегуе во сила од денот на 
објавуењето му во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 
Бр. 2545 29 VIII 1947 год. Скопје 

Министер за просвета 
К. X. Василев, с. р. 
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Врз основа ч л . 4 т. 4 во врска со чл. 17 т. 3 

од Законот за Петгодишниот план за развиток на 
народното стопанство на Народна Република Ма-
кедонија во годините 1947—1951 го донесуам 
следното 

Решение 
за отворање на неполни гимназии во Битола, Ко" 
чани и Прилеп и за делба на неполната гимнази-
ја во Скопје на машка неполна гимназија и жен-
ска неполна гимназија. 

1. Се отвора VI (шести) клас при неполната 
гимназија во Кочани. 

2. Се отвора неполни смесени гимназии во Би-
доде и Прилеп, а во Скопје Неполната гимназија 
се дели на Неволната машка и Неполна женска 
гимназија 

3. Ова решение влегуе во сила од денот на 
објавуењето му во „Службен весник на Народи 
Република Македонија", 
Бр 2513 26 VII 1947 год. Скопје 

Министер за просвета 
Ко X. Василев, с. р3 ј 

2 9 Ѕ 

Врз основа чл. 4 т. 4 а во врска со чл, 17 т. I 
од Законот за Петгодишниот плав за развитокот 
на. народното стопанство на Народна Република 
Македонија, во годините 1947—1951 го донесува 
следното 

Решение 
за отворање на неполни гимназии шиптарски ве 
Гостивар и Дебар, во кои што к'е има македонска 
паралелки. 

1. Во Гостивар се отвора неполна поштарска 
гимназија со македонски паралелки. 

2. Во Дебар се отвора неполна поштарска 
гимназија со македонски паралелки. 

3. Ова решение влегуе во сила од денот на об-
јавуењето му во „Службен весник на Народна Ро^ 
Република Македонија". 
Бр, 2514-28 VII 1947 год. 

Министер за просвета 
К. X Василев с. р, 
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Врз основа чл. 4 т. 4 во врска со чл. 17 т. Ѕ 
од Законот за Петгодишниот пласт за развиток на 
народното стопанство на Народна Република Ма-
кедонија во годините 1947—1951 го донесува 
следното 

Решение 
за траење на учењето во учителските школи, 

1. Учењето во учител ските школи во Народ-
на Република Македонија к'е трае три години 
вместо четири. 

2. Ова решение стапуе во сила со објавување-
то му во „Службен весник на Народна Република 
Македонија". 
Бр. 2544 29 VIII 1 947 год. Скопје 

Министер за просвета 
К. X. Василев с. р, 

ИСПРАВКА 
Во „Службен весник на НРМ" брѕ 31 налепи 

тена е Уредбата за оснивање Комитет за ',редни и 
нижи стручни училишта и курсеви и во текстот 
направена е следната печатна грешка: 

Чл. 3 став 1 треба да гласи: 
На чело на комитетот стои претседател, коЈ 

што ноже да биде член на Владата на Н^ Р. Ма 
кедонија. 

Од Редакцијата на „Службен весник на НРМ' 
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С О Д Р Ж А Ј 

Рег. бр. Страна 

Ѕ68 Уредба за економско-комерциалнатѕ 
струка еге 

169 Уредба за струката контрола на мер^ 
ките и драгоцените метали Ѕ26 

, 870, Уредба за финансиската струка . 829 
!7Г Уредба за индустриско-техничката 

струка 833 
172 Уредба за градежната струка В36 
173 Уредба за геолошката струка 339 
174 Уредба за геодетската струка 342 
175 Уредба за струката планирање 344 

176 Уредба за статистичката струка 346 

177 Уредба г ^ а п р и л а г а њ е н а 
Уредбата за сојузните службеници од 
п. т. т. струка на службениците од 
п. т. т. струка на Народна Република 
Македонија 349 

178 Уредба за хидрометеоролошката струка 350 

Ѕ79 Уредба за земјоделската струка 353 

В80 Уредба за шумарската струка 356 

68Г Уредба за ветеринарната струка 359 

282 Уредба за правната струка 36! 

283 Уредба за криминалистичката струка 364 

284 Уредба за административната струка 367 

285 Уредба за контролната струка 370 

286 Уредба за здравствената струка 371 

887 Уредба за просветно-научната струка 374 
288 Уредба за музејско-конзерваторската 

струка 378 
289 Уредба за библиотекарско - архив 

ската струка 381 
890 Уредба за п р и л а г а њ е на 

Уредбата за сојузните службеници 
од струката експлоатација на же-

Рег. бр, 'Страда 

лезниците на службениците од стру 
ката за експлоатација на железни-
ците во Н. Р ,Македонија 384 

291 Уредба за п р и л а г а њ е на 
Уредбата за сојузните службеници 
од техничката струка за електро врс 
ки на службениците од техничката 
струка за електроврски на Народна 
Република Македонија 381 

292 Уредба за принадлежностите на др 
жавните службеници на Народна Ре-
публика Македонија Ѕ81 

298 Уредба за ^^надлежностите на у-
метничкиот персонал во државна 
служба 395 

294 Уредба за платите на новинарите и 
публицистите во државна служба 396, 

295 Наредба за потврдуење привремена 
та важност на преписите за терен 
скиот додаток содржан во чл. 1 и 2 
од Правилникот за измена и допол 
нење на Правилникот за накнада на 
разноските за службени патуења и 
селидби на државните службеници 
на Н. Р. Македонија 39(1 

4 

296 Решение за укинуење на V клас во 
Берово, Гевгелија и Ресен и укинуе 
ње гимназијата во Св. Јован Бигор 
ски 394 

297 Решение за отварање на неполни 
гимназии во Битола, Кочани и При 
леп и делба на неполна гимназија во 
Скопје на неполна машка и неполна 
женска гимназија ЗђТ 

298 Решеше за отварање на неполни 
Шиптарски гимназии со македонски 
паралелки во Гостивар и Дебар 3971 

299 Решение за траењето на учењето 
во учителските школи 897 

Издава: Претседателството на Владата на НРМ Одговорен уредник Љубомир Б. Исаиев — 
доца И администрација ул. Маршал Тито бр. 10 Тел. 696. Печатница ,Јоце Делчев" -

Редак-
Скопје 


