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36. 
На основа член 77 став 1, член 78 став 3 во врс-

ка со член 83 став 4, член 49 став 2 и член 50' став 1 
од Законот за судовите, Народното собрание на На-
родна Република Македонија на Четиринаесеттата 
заедничка седница на Републичкиот собор и Собо-
рот на производителите одржана на 29 јануари 1960 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР СУДИЈА 

НА ВРХОВНИОТ СУД НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Главински Филипов Александар, судија на 
Врховниот суд на Народна Република Македонија, 
се разрешува од должноста поради исполнување на 
условите за здобивање право на старосна пензија. 

II. За судија на Врховниот суд на Народна Ре-
публика Македонија се избира Дуковски Костов 
Јован, досегашен јавен обвинител на Народна Ре -
публика Македонија. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќ е се објави во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

Народно собрание > 
на Народна Република Македонија 

Број 65 
29 јануари 1960 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

37. 
На основа член 21 став 3 од Уставниот' закон за 

основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија и член 19 став 1 од Деловникот на На-
родното собрание, Народното собрание на Народна 
Република Македонија на Четиринаесеттата заед-
ничка седница на Републичкиот собор и Соборот на 
производителите одржана на 29 јануари 1960 го-
дина, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМСКОТО СТОПАН-

СТВО ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Врз основа на Извештајот за проблемите и по-
ложбата на шумарството во Народна Република 
Македонија што му го поднесе на Народното со-

брание Извршниот совет и претресот по него, На-
родното собрание на Народна Република Македон-
ки ја констатира: 

Сегашната положба на шумите е неповолна што 
се изразува во големиот несклад меѓу ниските про-
изводни можности на шумскиот фонд и растечките 
општествени потреби з а дрво и други шумски про-
изводи, во неповолната структура по дрвесен вид и 
стопанска форма, во големото учество на голети, 
деградирани и нискостеблени шуми. Освен тоа, шу-
мите се слабо опремени, а особено е слаба нивната 
комуникативност. 

Во изминатиот период се 'направени значајни 
напори и се преземени мерки за подобрување на 
шумското стопанство: изградени се шумски кому-
никации, пошумувани се голети, забрането е д р ж е -
њето на кози, забрането е лисничарењето и вооп-
што подобрувани се експлоатационите можности за 
посовремено искористување на шумите. 

Меѓутоа, постојните резерви во шумарството не 
беа искористени според реалните можности и изис-
к у в а н а т а на современите научни достигања. На 
ова во прв ред влијае ја недоволните в лагања во 
шумарството, системот на формирањето и распо-
делбата на средствата и нестимулативниот систем 
на наградување. Шумските стопанства, како основ-
ни организации во шумарството, беа претежно ори-
ентирани на стручно-управни работи. 

Со цел да се подобри положбата во шумар-
ството и овозможи посовремено искористување на 
шумите, Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1) Стопанисувањето и управувањето со шумите 
да се постави врз основа што ќ е обезбедат зголе-
мување на производството на дрвна маса и други 
производи во склад со потребите. 

Основно внимание и грижа да се посвети на 
подигање нови шуми по пат на плантажни и други 
пошумувања, со брзорасни видови дрвја кои даваат 
високи приноси и брзи економски ефекти. Исто 
така расадничката база да се подобри и усогласи 
со перспективните задачи во шумарството1. 

Узгој от и обновата на постојните шуми да се 
зголеми по обем и да се врши по современи метода 
што ќ е придонесат за брзо подобрување на нивната 
структура, по стопанска форма и дрвесни видови, 
при што особено внимание да се посвети на мелио-
рацијата како на високостеблените, нискостебле-
ните и деградираните шуми, така и на шикарите. 

Мелиорацијата на го летите, заштитните и слич-
ни пошумувања да се вршат во значително поголем 
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обем од сегашниот. За пошумување^ од овој вид 
треба во прв ред да се грижат општинските на-
родни одбори потпирајќи се на помошта на дру-
гите органи, установи и стопански и општествени 
организации. 

Да се зголемува сената во постој ните шуми 
преку отворање на нестворени или недоволно отво-
рени шуми со изградба на патишта и набавување 
на нужна опрема. 

2. Да се зголемат средствата за влагање во шу-
марството. Системот на формирање и трошење сред 
ства во шумарството да се прилагоди кон стимули-
рање на економични влагања. Влагањата во шу-
марството кои не даваат непосреден економски 
ефект а претставуваат општествен интерес, и на-
таму да се финансираат од неповратни средства. 

3. Да би се создале поповолни услови за раз-
вивање иницијатива, зголемување продуктивноста 
на трудот и економичност во стопанисувањето со 
шумите, како и стимуланси за извршување на овие 
и други задачи во шумарството, шумските стопан-
ства како стопански организации, да иселуваат 
според постојните прописи за стопанските органи-
зации со соодветни отстапувања поради специфич-
ниот карактер на шумското производство. 

4. Да се преземат мерки за реконструкција на 
постојните и за подигање на соодветни нови инду-
стриски капацитети за современа преработка на 
дрвната маса, другите шумски производи, отпадоци 
и слично. 

Особено внимание да се посвети на развивање 
земјоделското производство (тов на добиток, произ-
водство на компир, собирање на лековити расте-
нија, овоштарство, пчеларство и ел.) како и на раз-
вивање на ловното стопанство. 

Да се настојува експлоатацијата на сите шум-
ски и земјоделски производи во шумите од опште-
ствена сопственост да се врши од стопански орга-
низации. 

5. Да се засилат напорите и преземат мерки за 
издигање и обезбедување на стручни кадри што ќе 
бидат способни да ги извршуваат задачите во шу-
марството. За таа цел Факултетот и другите школи 
да оспособуваат стручни кадри пред се производи-
тели во шумарството. Кадрите што ја вршат шу-
марско-чуварската служба да се оспособуваат- и за 
непосредно вклучување во стопанисувањето'. 

Научноистражувачката работа да се усогласи 
со новите задачи и потреби. 

6. Надлежните органи да го забрзаат решава-
њето на имотно-правните односи по основот на соп-
ственоста на шумите. 

Да се засили надзорот и да се обезбеди сечата 
и узгојот во шумите да се врши во определен обем 
и квалитет. 

Да се засилат грижите и мерките за заштита на 
шумите од пожари, болести и други штети. 

Народно собрание 
на Народна Република Македонија 

Број 67 
29 јануари 1960 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Народното собрание, 
Видое Смилевски, е. р. 

38. 
На основа член 81 став 1 од Законот за држав-

ната управа и точка 1 од Одлуката за овластување 
на поедините секретариј ати на Извршниот совет и 
други органи на републичката управа својата вна-
трешна организација да ја утврдат со правилник, 
во согласност со Извршниот совет на НРМ, дадена 
на седницата на Одборот за организационо-управни 
прашања на Извршниот совет од 26.1. 1960 година, 
Секретаријатот за законодавство и организација на 
Извршниот совет на Народна Република Македо-
нија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕ-
КРЕТАРИЈАТОТ Зх\ ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГА^ 

НИЗ АЦИ ЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

Член 1 
Секретаријатот за законодавство и организација 

на Извршниот совет (во натамошниот текст: Секре-
таријатот) ги врши следните работи: 

ја ускладува работата на изработка на сите про-
писи што ги подготвуваат републичките органи на 
управата и советите, од гледна точка на единството 
на правниот систем и правно-техничката обработка, 
со давање мислења на тие органи и на Извршниот 
совет во поглед утврдувањето на предлозите на тие 
прописи, како и сам подготвува нацрти на закони 
и прописи на Извршниот совет доколку тоа не спа-
ѓа во делокруг на друг републички орган; 

го проучува прашањето за изградбата на устав-
ниот и правниот систем, општественото самоупра-
вување во целина, како и организацијата на држав-
ните органи и му дава на Извршниот совет пред-
лози и мислења во поглед утврдување предлози 
за организационите мерки, како и по сите други 
правни прашања за кои решава Извршниот совет; 

ја следи законитоста на прописите на републич-
ките органи на управата и советите и му укажува 
на Извршниот совет на прописите на тие органи 
што се во спротивност со законите и другите про-
писи; 

ја следи законитоста на прописите на народ-
ните одбори и ги врши стручните работи во рам-
ките на надлежноста на Извршниот совет во об-
ласта на надзорот над законитоста на работата на 
народните одбори; 

му укажува стручна правна соработка на Народ-
ното собрание; 

ги врши стручните и административните работи 
на Одборот за ортанизационо-управни прашања на 
Извршниот совет; 

се грижи за спроведувањето на прописите за 
(изборниот систем за претставничките тела и орга-
ните на работничкото самоуправување; 

се грижи за објавувањето на републичките про-
писи, прописите на народните одбори и службените 
публикации во „Службен весник на НРМ" и врши 
надзор над „Службен весник на НРМ". 

Член 2 
Работите од претходниот член ги врши секре-

тарот, помошникот на секретарот, самостојните со-
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ветници, стручните службеници, Бирото за доку-
ментација и Општиот отсек. 

Член 3 
Стручните работи од делокругот на Секретари-

јатот се вршат по групи на работи, и тоа: 
1) група за општествени служби и организа-

циони прашања; 
2) група за стопанство и финансии; 
3) група за комунален систем; 
4) група за општествено самоуправување. 
Работите на документацијата, евиденцијата, би-

блиотеката и административните работи во Секре-
таријатот ги вршат Бирото за документација и Оп-
штиот отсек. 

Член 4 
Група за општествени служби и организациони 

прашања ги врши работите од делокругот на Се-
кретаријатот во областа на просветата, културата, 
науката, здравството, социјалната политика, кому-
налните работи и социјалното осигурување. Гру-
пата ги врши и работите што се однесуваат на 
спроведување на прописите за изборниот систем на 
(претставничките тела и на организацијата на репу-
бличките органи на управата, како и другите ра-
боти што не спаѓаат во делокругот на друга група. 

Член 5 
Групата за стопанство и финансии ги врши ра-

ботите од делокругот на Секретаријатот од областа 
на индустријата, земјоделството, шумарството, соо-
браќајот, стоковиот промет, финансиите, како и во 
областа на трудовите односи, 

Член 6 
Групата за комунален систем ги врши работите 

во врска со следењето и проучувањето на проблем 
мите и развојот на комуналната самоуправа, функ-
ционирањето на комуналниот систем, собирање по-
датоци и анализа на работата на народните одбори, 
како и работите за организацијата на народните 
одбори. Групата ги врши и работите во врска со 
грижата за објавување на прописите на народните 
одбори во „Службен весник на НРМ". 

Член 7 
Групата за општествено самоуправување ги 

врши работите во врска со следењето и проучува-
њето на општественото самоуправување, собирање 
податоци и анализа за работата на органите на оп-
штественото самоуправување, како и работите што 
се однесуваат на спроведување прописите за из-
борниот систем на органите на работничкото само-
управување. 

Член 8 
Бирото за документација го собира, средува и 

чува документациониот материјал потребен за вр-
шење на стручните работи во Секретаријатот, води 
евиденција на сојузните прописи, прописите на на-
родните републики, како и прописите на народните 
одбори од подрачјето на Народна Република Маке-
донија што ќе ги одреди секретарот; води евиден-
ција за републичките органи и органите на народ-
ните одбори, нивното основање, извршените орга-
низациони измени и укинување, како и евиденција 
за другите државни' органи, органите на опште-
ственото управување и работничкото самоуправу-

вање; води евиденција за публикациите по праша« 
њата од делокругот на Секретаријатот; ја води би-
блиотеката на Секретаријатот; врши и други ра-
боти во врска со службената документација што ќе 
му се стават во задача, 

Член 9 
Општиот отсек ги врши работите на персокал-

ната администрација, сметководството и економата!*, 
доколку некои од овие работи не се вршат преку 
соодветните служби на Извршниот совет, админи-
стративните работи во потесна смисла, како и тех-
ничките работи околу подготвување на состаноци 
на колегиумот и комисиите1. 

Општиот отсек ги врши и административните 
работи на Одборот за организационо-утгравни пра-
шања. I 

II. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Секретар 

Член 10 
На чело на Секретаријатот стои и со неговата 

работа раководи секретар. 
Во случај на отсатност или подолга спреченост, 

секретарот го заменува лице што го одредува Из-
вршниот совет. 

Член 11 
Секретарот го организира вршењето на рабо-

тите во Секретаријатот, одредува задачи и дава 
упатства за работата, се грижи за унапредување на 
службата и стручната работа. 

Секретарот ги распоредува службениците на 
Секретаријатот на работните места и одредува кои 
самостојни советници ќе раководат со работата на 
одделните групи. 

Секретарот може по потреба на самостојните 
советници да им доделува во работа и работи што 
не спаѓаат во делокруг на групата. 

Член 12 

Секретарот ги потпишува сите акти на Секре-
таријатот, доколку со овој правилник или со од-
делно решение не е поинаку одредено. 

Секретарот не може да го пренесе овластува-
њето за потпишување на актите што се упатуваат 
на Извршниот совет, неговите одбори, Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за законодавство 
и организација и претседателите на народните од-
бори. 

Секретарот е наредбодател за извршување прет 
сметката на приходите и расходите на Секретари-
јатот. 

Член 13 
Секретарот е должен да му укажува на Изврш-

ниот совет, на републичките органи на управата и 
советите на несогласноста на одделни прописи со 
Уставот, законите и другите прописи, како и на 
потребата за уредување на одделни прашања од 
значење за изградбата на правниот систем, до-
колку овие работи не спаѓаат во надлежност на 
некој друг републички орган. 
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Член 14 
Секретарот решава за службеничките и работ-

ните односи на службениците и работниците на Се-
кретаријатот, освен за оние односи за чие реша-
вање е надлежен Извршниот совет. 

Секретарот е највисок дисциплински старешина 
за службениците и работниците на Секретаријатот. 
Одредени дисциплински: овластувања) секретарот 
може да пренесе на помошникот. 

Член 15 
Секретарот ги образува стручните комисии во 

Секретаријатот и ги именува членовите на овие ко-
мисии. 

Секретарот им дава одобрение на службениците 
на Секретари]атот за учествување во работата на 
стручните комисии што ги образуваат другите ор-
гани и по потреба им дава упатства за работата во 
овие комисии. 

Член 16 
Секретарот се грижи приправниците во Секре-

таријатот во текот на приправничката служба да 
се запознаат со работите чие познавање им е по-
требно за звањето за кое се подготвуваат. 

2. Помошник на секретарот 

Член 17 
Во Секретаријатот постои помошник. Помош-

никот му помага на секретарот во вршење на ра-
ботите од неговиот делокруг. 

Помошникот раководи со одредени работи од 
делокругот на Секретаријатот што ќе ги одреди се-
кретарот. Помошникот, бо раководењето со овие 
работи, ја ускладува работата помеѓу одделните 
служби на Секретаријатот според упатствата на се-
кретарот. 

Помошникот му е одговорен за својата работа 
на секретарот. 

Член 18 
Помошникот ги потпишува актите од делокру-

гот на одредените му работи што содржат мислења 
на нацрти на прописи, објаснувањата што Секрета-
ријатот е должен да ги дава според постојните про-
писи како и мислењата за примената на прописите 
во работите со кои тој раководи. 

3. Самостојни советници 

Член 19 
Со работите на групите раководат самостојни 

советници. 
Во случај на отсатност или подолга спреченост, 

самостојниот советник го заменува службеник на 
Секретаријатот што го одредува секретарот. 

Член 20 
Во групата на работи со која раководи, само-

стојниот советник ги организира работите, сорабо-
тува со заинтересираните органи, учествува во ра-
ботата на соодветните комисии и другите тела и го 
организира подготвувањето на потребни анализи, 
реферати, тези и др. 

Член 21 
Самостојните советници се одговорни за струч-

ната и техничката обработка на прописите што се 
подготвуваат во групите со кои раководат. Тие се 

должни со стручните службеници да ги разгледу-
ваат нацртите од прописите што ги подготвуваат 
другите органи од гледна точка на единството на 
правниот систем, правно-техничката обработка и 
да обезбедат изработување забелешки и мислења во 
врска со нацртите на прописите. 

Член 22 
Самостојните советници се должни да се гри-

жат за, стручното усовршување на стручните служ-
беници од соодветната група, а особено да ги упа-
туваат во проблемите на праксата во областа на 
работите со кои раководат. 

Самостојните советници им ги доделуваат на 
стручните службеници предметите во работа и им 
даваат упатства за работа по конкретни работи. 

Член 23 
Самостојните советници се должни повремено 

да поднесуваат извештај за работата на групите со 
кои раководат и да даваат мислења за работата на 
стручните службеници со* цел за нивното оцену-
вање. 

Член 24 
Самостојните советници имаат положба и овла-

стувања на началник на одделение. 

4. Стручни службеници 

Член 25 
На самостојниот советник во работата му по-

магаат стручни службеници, кои непосредно му се 
одговорни за својата работа. 

Стручните службеници, кога тоа секретарот ќе 
одреди, вршат одредени работи и под непосредно 
раководство на секретарот. 

Член 26 
Стручните службеници особено се должни да 

ги вршат работите во врска со изработката на на-
црти на прописи, анализи, реферати, тези и др., да 
подготвуваат потребна документација во врска со 
изработката на нацрти на прописи, да го следат и 
проучуваат сојузното и републичкото законодавство, 
а особено прашањата од областа на групата во која 
работат, како и да вршат други работа што им се 
доверени. 

5. Службеници во Бирото за документација 

Член 27 
Со работите на Бирото за документација рако-

води ш е ф на Бирото. 

Шефот на Бирото е должен на службениците 
на Секретаријатот да им дава податоци од дело-
кругот на Бирото потребни за службена работа во 
Секретари ј атот. 

Во случај на отсатност, шефот на Бирото го 
заменува службеник на Секретаријатот што го од-
редува секретарот. 

Член 28 
Службениците на работа во Бирото работат 

според упатствата на шефот и непосредно му се 
одговорни за својата работа. 
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6. Службеници во Општиот отсек 

Член 29 
Со работите на Општиот отсек раководи шеф. 
Во случај на отсатност, шефот го заменува 

службеник на Секретаријатот што го одредува се-
кретарот. 

Член 30 
Службениците на работа во Општиот отсек ра-

ботат според упатствата на шефот и непосредно1 му 
се одговорни за својата работа. 

III. КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ 

Член 31 
За разгледување на предлозите на прописите и 

мерките во областа на законодавството и органи-
зацијата и по други начелни и поважни прашања 
од делокругот на Секретаријатот, постои колегиум. 

Член 32 
Колегиумот го сочинуваат помошникот на се-

кретарот1, самостојните советници и други слзгжбе-
ници на Секретаријатот што ќе ги одреди секре-
тарот. 

Колегиумот го свикува и со неговата работеа 
раководи секретарот, кој го определува дневниот 
ред. 

Членовите на колегиумот можат да предложат 
во дневниот ред на состанокот да се внесат и пра-
шања што не се предвидени со дневниот ред. 

Член 33 
Во колегиумот особено се расправаат: основ-

ните проблеми што се јавуваат во врска изработ-
ката на прописи или преземање на мерки што се 
предлагаат на Извршниот совет; поважните нацрти 
на прописи на кои Секретаријатот е должен да даде 
мислења; објаснувањата што Секретаријатот е дол-
жен да ги даде врз основа на постојните прописи; 
поважните правни мислења што Секретаријатот ги 
дава, прашањата за внатрешната организација и 
персоналната политика на Секретаријатот, како и 
други прашања што секретарот ќе ги изнесе по 
своја иницијатива или по предлог на членовите на 
колегиумот. 

Член 34 
За состанокот на колегиумот се води записник 

кој содржи: имињата на присатните членови, днев-
ниот ред, поважните заклучоци по поедините пра-
шања од дневниот ред, како и мислењата на поеди-
ните членови на колегиумот, доколку тие тоа го по-
бараат. 

Член Ѕ5 
Заклучоците на колегиумот што претставуваат 

упатства за работа во Секретаријатот по правило 
им се соопштуваат на службениците на Секретари-
јатот. Кои заклучоци им се соопштуваат на служ-
бениците одлучува секретарот. 

Член Ѕб 
Работите од делокругот на Секретаријатот што 

бараат посебно проучување или посебна стручна 
соработка што не може да се обезбеди во рамките 
на Секретаријатот, можат да се вршат и преку 
стручни комисии. 

IV. ОДНОСИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 
СО ДРУГИ ОРГАНИ 

Член 37 
Во вршење на стручните работи во рамките на 

надлежноста на Извршниот совет во областа на 
надзорот над законитоста на работата на народните 
одбори на околиите Секретаријатот му укажува на 
Извршниот совет на незаконитите акти на тие од-
бори и му предлага поништување или укинување 
на истите. 

Секретаријатот ги врши работите од претход-
ниот став и према н о р м а т и в и т е акти на народните 
одбори на општините, кога тоа право не го вршат 
народните одбори на околиите. 

Правото од претходните ставови Секретаријатот 
го врши кога истото не го вршат соодветните ре-
публички органи на управата и советите. 

Секретаријатот му поднесува на Извршниот со-
вет годишен извештај за прашањата на законито-
ста во работата на народните одбори. 

Член 38 
Секретаријатот му поднесува на Извршниот 

совет извештаи, анализи и информации по одделни 
прашања од изградбата и функционирањето на 
уставниот и правниот систем. 

Член 39 
Секретаријатот соработува со републичките ор-

гани на управата и советите во изготвување на 
прописите. 

Секретаријатот соработува со републичките ор-
гани на управата и советите и во вршење на над-
зорот над законитоста на прописите на народните 
одбори. 

Член 40 
Секретаријатот укажува непосредна стручна 

помош на народните одбори и може да бара од нив 
податоци и извештаи за работите од својот дело-
круг. 

V. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 41 
Канцелариското работење на Секретаријатот се 

врши според одредбите на Уредбата за канцелари-
ско работење и прописите донесени на основа на 
Уредбата. 

VI. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Член 42 
Систематизацијата на работните места се утвр-

дува на начинот и во рамките на бројот на работ-
ните места одредени во Прилогот1, кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 43 
Во Секретаријатот постојат четири работни ме-

ста за назначување на приправници, кои не влегу-
ваат во бројот на работните места предвидени во 
Прилогот. 

Член 44 
Во Прилогот на овој правилник се одредуваат 

највисоките звања на коишто службениците можат 
да се назначат, односно унапредат. 
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Член 45 
Во Секретаријатот службениците можат да се 

иазначуваат и унапредуваат под условите пропи-
шани со Законот за јавните службеници само во 
звањата и во рамките на бројот на работните места 
утврдени во Прилогот на овој правилник. 

На работното место за кое е предвидено' опре-
делено звање може по исклучок да се назначи и 
службеник со пониско звање од истата врста. 

Член 46 
Бројот на работните места одреден во Прило-

гот може да се измени со акт на секретарот, по 
претходна согласност на Одборот за организационо-
управни прашања на Извршниот совет. 

Член 47 
Во Секретаријатот можат да се основаат нови 

организациони единици само со измени на овој 
правилник. 

Во случај на потреба постојните организациони 
единици можат да се спојуваат и со привремено 
(решение на секретарот. 

Решението од претходниот став останува во 
сила до изменување на овој правилник, а најмногу 
Три месеци до неговото донесување. 

Член 48 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Број С-166/1 
26 јануари 1960 година 

Скопје 
Секретар 

за законодавство и организација 
на Извршниот совет, 
Горѓи Ј . Цаца, е. р. 

П Р И Л О Г 
КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНО-

ДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НРМ 

Работните места во Секретаријатот за законо-
давство и организација на Извршниот совет на 
НРМ се распоредуваат на следниот начин: 

1. Секретар 1 
2. Помошник секретар 1 
3. Технички секретар 1 

I. Група за општествени служби и организа-
циони прашања 
4. Самостоен советник — советник 1 
5. Стручни службеници — советник 2 

II. Група за стопанство и финансии 
6. Самостоен советник — советник 1 
7. Стручни службеници — советник 2 

III. Група за комунален систем 
8. Самостоен советник — советник 1 
9. Стручни службеници — в. референт I в. 3 

10. Стручни службеници — в. реф. II врста 2 
IV. Група за општествено самоуправување 

И. Самостоен советник — советник 1 
12. Стручни службеници — советник 2 
13. Стручни службеници — в. реф. I врста 1 
14. Стручни службеници — в. реф. II врста 1 

V. Биро за документација 
15. Ш е ф — референт II врста 1 
16. Службеник — референт II врста 1 

VI. Општ отсек 
17. Ш е ф — в. референт II врста 1 
18. Архивар — администратор 1 
19. Сметководител — сметководител 1 
20. Дактилографи 1а класа 3 
21. Помошен службеник \ 

39. 
На основа член 81 од Законот за државната 

управа и точка 1 од Одлуката за овластување на 
поедини секретаријата/! на Извршниот совет и други 
органи на републичката управа својата внатрешна 
организација да ја утврдат со правилник („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 16/57), во согласност со 
Извршниот совет на НРМ, дадена на седницата на 
Одборот за организационо-управни прашања на Из-
вршниот совет од 28. V. 1959 година, Секретаријатот 
за земјоделство и шумарство на Извршниот совет 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕ-
КРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАР-

I СТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство на 

Извршниот совет (во натамошниот текст: Секрета-
ријатот) го следи извршувањето на републичкиот 
општествен план во областа на земјоделството, ве-
теринарството, рибарството, шумарството, ловството1, 
движењето на производството и дејството на сто-
панскиот систем и економските мерки во овие об-
ласти, го следи развитокот на земјоделското задру-
гарство и на Извршниот совет му поднесува пред-
лози на прописи и мерки за унапредување на за -
дру гарството, ја следи работата на установите и 
институтите и други организации за унапредување 
на земјоделството, ветеринарството, рибарството, 
шумарството и ловството и на Извршниот совет му 
поднесува предлози за донесување на прописи и 
преземање на мерки во тие области, ги врши и 
другите управни работи од републичка надлежност 
[во областа на земјоделството, ветеринарството, ри-
барството, шумарството и ловството доколку некои 
од тие работи не се ставени во надлежност на дру-
гите републички органи на управата. 

Член 2 
Работите од претходниот член Секретаријатот 

ги врши преку секретарот, помошниците на секре-
тарот, организационите единици на Секретаријатот 
и управите во состав на Секретаријатот. 

Член 3 
Во состав на Секретаријатот се: 
1. Управа за ветеринарна служба; 
2. Управа за заштита на растенијата; 
3. Управа за водостопанство; и 
4. Управа за пасишта. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ НА СЕКРЕТА-
РИЈАТОТ И ДЕЛОКРУГ 

Член 4 
Основни организациони единици на Секретари-

јатот се: 
1. Одделение за земјоделство; 
2. Одделение за шумарство; 
3. Шумарска инспекција; 
4. Отсек за порои и заштита на стрмните зем-

јишта од ерозија; 
5. Отсек за правни работи; 
6. Отсек за кадрови прашања и документација; 
7. Општ отсек. 

Член 5 
Одделението за земјоделство: 
1. ги врши работите на следење на извршува-

њето на републичкиот општествен план од областа 
на земјоделството и рибарството; 

2. проучува и анализира движењето на произ-
водството и дејството на стопанскиот систем и еко-
номските мерки во областа на земјоделството и ри-
барството и стручно обработува и анализира про-
блемите од тие области; 

3. ги врши работите на следење стручната рабо-
та на установите, институтите и другите организа-
ции за унапредување на земјоделството и рибарство-
то и предлага мерки за нивниот развој, како и води 
грижа за извршување на задачите на установите 
спрема кои Секретаријатот врши надзорни права; 

4. ги врши работите на следење развојот на зем 
јод елек ото задругариве и предлага мерки за негово 
унапредување; 

5. проучува и обработува прашања од областа 
на земјоделството и рибарството; 

6. соработува во изработка на нацрт закони и 
други прописи и во донесувањето на решенијата во 
управната постапка од областа на земјоделството и 
рибарството; 

7. врши инспекциски работи во оквирот на со-
ју зните и републичките прописи од областа на зем-
јоделството -и рибарството; 

8. врши и други управни работи што произлегу-
ваат од прописите во областа на земјоделството и 
рибарството; 

Одделението ги има следните работни единици: 
1. Реферат за анализи, кој ги врши работите 

од точка 1, 2, 3, 4 и 5 од претходниот став; 
2. реферат за управни и регулативни работи, 

кој ги врши работите од точка 0 и 8 од претходниот 
став; и 

3. земјоделската инспекција, која ги врши ра-
ботите од точка 7 од претходниот став. 

Член 6 
Одделението за шумарство: 
1. ги врши работите на следење во извршува-

њето на републичкиот општествен план од областа 
на шумарството и ловството; 

2. го проучува и анализира движењето на про-
изводството и дејството на стопанскиот систем и 
економските мерки во областа на шумарството и 
ловството; 

.3. ги врши работите на следење стручната ра-
бота на установите, институтите и другите органи-

зации за унапредување на шумарството и ловството 
и предлага мерки за нивниот развој; 

4. проучува и стручно обработува прашања од 
областа на шумарството и ловството; 

51 соработува во изработка на 'нацрт* закони и 
други прописи и во донесувањето на решенијата во 
управната постапка од областа на шумарството и 
ловството; 

6. ги врши работите на следење во подигнува-
њето, одржувањето и узгој на шуми, пошумување 
на голи шумски земјишта, мелиорации на запу-
штени шуми и производство на семенски и садни 
материјал; 

7. ги врши работите на следење во извршува-
њето на плановите за сеча и за искористување на 
главни и споредни шумски производи; 

8. испитува шумско-уредувачки елаборати на 
кои Секретаријатот дава своја согласност и го сле-
ди нивното извршување; 

9. проучува проблеми во врска со одгледува-
њето и заштита на дивечот; 

1*0. врши надзор над спроведувањето и приме-
ната на прописите и мерките од областа на лов-
ството. 

Одделението за шумарство ги има следните ра-
ботни единици: 

1. реферат за обнова и заштита на шумите кој 
ги врши работите од точка 1, 3, 4 и 5 од претход-
ниот став доколку се однесуваат за заштита и обно-
ва на шумите, како и работите од точка 6 од прет-
ходниот став; и 

2. реферат за стопанисување со шумите, кој ги 
врши работите од точка 1,3, 4 и 5 од претходниот 
став доколку се однесуваат за стопанисувањето со 
шумите, како и работите од точка 2, 7, 8, 9 и ДО од 
претходниот1 став. 

Член 7 
Шумарската инспекција врши надзор над при-

менување на прописите и мерките од областа на 
шумарството, пороите и земјиштата загрозени од 
ерозија; ја следи работата и укажува стручна по-
мош на пониските шумарски инспекции и донесува 
решенија во управната постапка за кои е овластена 
со посебни прописи. 

Член 8 
Отсекот за порои и заштита на стрмните зем-

јишта од ерозија проучува и стручно обработува 
прашања од областа за уредување на пороите и за-
штита на стрмните земјишта од ерозија, врши уп-
равни работи кои произлегуваат од прописите во 
областа за уредување на пороите и заштита на 
стрмните земјишта од ерозија, соработува во изра-
ботката на нацрт закони и други прописи и во под-
готвувањето на решенијата во управната постапка, 
подготвува годишни програми за уредување на по-
роите и за заштита на стрмните земјишта од еро-
зија, следи преориентација на земјоделските по-
вршини загрозени од ерозија и преведувањето кон 
продукција на непродуктивните или слабо' продук-
тивните еродирани површини и ја следи студиско-
мстражувачката работа во областа! Јна пороите. 

Член 9 
Отсекот за правни работи изработува нацрти 

на прописи од делокругот на Секретаријатот; изра-
ботува мислења кои Секретаријатот ги дава по на-
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цртчпрописите на други органи; води управна по-
стапка по предметите од надлежноста на Секрета-
ријатот, ги следи нормативните акти на околиските 
народни одбори и нивните органи од делокругот на 
Секретаријатот како и актите на самостојните уста-
нови и управите во состав на Секретаријатот доне-
сени вон управната постапка над кои Секретарија-
тот го врши правото на надзор и ги изработува 
актите што произлегуваат од вршењето на тоа пра-
во, дава правни мислења на службите во Секрета-
ријатот и врши и други работи од правна природа. 

Член 10 
Отсекот за кадрови прашања и документација, 

во поглед на стручните кадри за струки за кои Се-
кретаријатот е матичен орган ли врши работите во 
врска со нивното стручно образование, води општа 
евиденција, се грижи за пложбата на кадрите и за 
потребите на кадрите во органите на управата и во 
самостојните установи кои вршат јавна служба, 
прибира и систематизира документациони матери-
ј ал кој служи за проучување на проблемите во ра -
ботите од делокругот на Секретаријатот и прибира 
материјали за тие проблеми објавени во печатот 
(листови, билтени, часописи, книги и др.)* 

Член 11 
Општиот отсек подготвува решенија за службе-

ничките односи на службениците на Секретарија-
тот, управите во состав на Секретаријатот и рако-
водните службеници на установите спрема кои Се-
кретаријатот врши надзорни права, води персонал-
на евиденција за сите службеници за кои секрета-
рот донесува решенија за нивните службенички од-
носи; припрема и извршува претсметката на при-
ходите и расходите; врши работи на сметковод-
ството, екокоматот, канцелариското и архиварското 
работење, како и работите на помошно-техничка 
служба. 

III. ОРГАНИ НА УПРАВАТА ВО СОСТАВ 
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 

Член 12 
Управата за ветеринарна служба: ги врши ра-

ботите на следење во извршувањето на републич-
киот општествен план во областа на ветеринар-
ството; ги врши работите на следење движењето на 
сточните зарази и предлага мерки за нивното суз-
бивање; соработува со правната служба на Секре-
таријатот во изработката на нацрт прописи од об-
ласта на ветеринарството; врши инспекциски ра-
боти во рамките на сојузните и републичките про-
писи и врши и други управни работи од републич-
ка надлежност од областа на ветеринарството. 

Член 13 
Управата за заштита на растенијата: ја органи-

зира и раководи со карантинската служба за рас-
тителна заштита; соработува со правната служба 
на Секретаријатот во изработката на нацрт прописи 
од областа на заштита на растенијата; врши ин-
спекциски работи во рамките на сојузните и репу-
бличките прописи и врши и други управни работи 
од републичка надлежност во областа на заштита 
на растенијата. 

Член 14 
Управата за водостопанство: 
1. прибира, средува и анализира економско тех-

нички податоци кои се однесуваат на уредувањето 
на водните токови, на заштита на води и користење 
на води; 

2. прибира, средува и води регистар на водо-
стопански документационо-технички материјал од 
трајна вредност; 

3. соработува со установи кои се бават со проу-
чување на проблемите од областа на водостопан-
ството и кои работат на негово унапредување; 

4. соработува со правната служба на Секрета-
ријатот во изработката на нацрт прописи од облас-
та на водостопанството; 

5. врши инспекциски работи во рамните на со-
јузните и републичките прописи; и 

6. врши и други управни работи од републичка 
надлежност од областа на водостопанството. 

Управата за водостопанство ги има следните 
работни единици: 

1. реферат за студии и анализи, кој ли врши 
работите од точка 1, 2 и 3 од претходниот став; 

2. реферат за управни и регулативни работи, 
кој ги врши работите од точка 4 и 6 од претходниот 
став и 

3. водостопанска инспекција, која ги врши ра-
ботите од точка 5 од претходниот став. 

Член 15 
Управата за пасишта проучува и стручно обра-

ботува прашања од областа на пасиштата; сорабо-
тува со правната служба на Секретаријатот во из-
работката на нацрт закони и други прописи и во 
донесувањето на решенијата во управната постапка; 
врши инспекциски работи' во рамките на републич-
ките прописи во областа на пасиштата и врши дру-
ги управни работи кои произлегуваат од пропи-
сите во областа на пасиштата. 

Член 16 
Управите во состав на Секретаријатот работите 

од својата надлежност ги вршат на основа и во 
рамките на законите, прописите на Извршниот со-
вет и прописите на Секретаријатот. 

Член 17 
Управите во рамките на својот делокруг непо-

средно ги извршуваат прописите и другите акти и 
се грижат за нивното извршување. 

Член 18 
Управите пред Извршниот совет ги претставува 

секретарот на Секретаријатот, а спрема останатите 
органи и организации директорот односно начал-
никот на управата. 

Член 19 
Во вршењето на работите од својот делокруг 

Управите се должни да постапуваат по стручните 
упатства на секретарот, да ги извршуваат работите 
што тој ќе им ги одреди и да му поднесуваат из-
вештај за извршување на (работите од нивна над-
лежност. 

Член 20 
Надзор над работата на Управите врши секре-

тарот на Секретаријатот. 
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Во вршењето на надзорот секретарот ги има 
овластувањата предвидени во член 58 од Законот 
за државната управа. 

IV. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

а) Секретар 

Член 21 
На чело на Секретаријатот стои и со) неговата 

работа раководи секретар. 
Во случај на подолга спреченост или отсатност 

на секретарот, заменикот на секретарот го одредува 
Извршниот совет. 

Член 22 
Секретарот организира вршење на работите во 

Секретаријатот, одредува задачи и дава упатства 
за работа и се грижи за унапредување на службата 
и стручната работа. 

Секретарот може на одделни организациони 
единици да им довери и вршење на работи што не 
спаѓаат во делокруг на соодветната организациона 
единица. 

Член 23 
Секретарот дава мислење на прописите и на 

другите акти кои му се доставуваат врз основа на 
член 55 од Уредбата за организацијата и работата 
на Извршниот совет и дава согласност на пропи-
сите,! за кои е предвидена согласност на Секрета^ 
риј атот. 

Секретарот ги потпишува сите акти на Секре-
таријатот доколку со одредбите на свој правилник 
или со одделно решение на секретарот не е одре-
дено поинаку. Секретарот не може да го пренесе на 
други службеници на Секретаријатот овластува-
њето за потпишување на актите кои му се упату-
ваат на Извршниот совет, неговите одбори и ко-
мисии како и претседателите на народните одбори. 

Член 24 
Секретарот е должен да му обрнува внимание 

на Извршниот совет и на други републички органи 
на ^согласноста на одделни прописи кои се одне-
суваат на работите од делокругот на Секретарија-
тот со законите и другите прописи, како и на по-
требата од уредувањето на одделни прашања и од 
преземање соодветни мерки во колку тоа не спаѓа 
во надлежност на некој друг републички орган на 
управата. 

Член 25 
Секретарот решава за службеничките односи на 

сите службеници на Секретаријатот, освен за оние 
за чии службенички односи решава Извршниот 
совет. 

Секретарот е највисок дисциплински старешина 
на службениците на Секретаријатот. 

Член 26 
Секретарот може да го овласти еден од помош-

ниците да решава за службеничките односи на 
службениците во Секретаријатот, да врши одредени 
дисциплински овластувања, како и да му го пренесе 
наредбодавното право. 

Член 27 
Секретарот образува стручни комисии, ги име-

нува и разрешува нивните членови. 

Секретарот дава одобренија на службениците 
на Секретаријатот за учествување во работата на 
стручни комисии кои ги образуваат другите органи, 
а кога е тоа потребно им дава и упатство за работа 
во тие комисии. 

Член 28 
Секретарот се грижи приправниците во Секре-

таријатот во текот на приправничкиот стаж да се 
запознаат со работите и организацијата на служ-
бите чие познавање им е потребно за звањето за 
кое се подготвуваат. 

б) Помошници на секретарот 

Член 29 
Секретарот може да има три помошника. 
Помошниците му помагаат на секретарот во ра-

ботите од неговиот делокруг и раководат со рабо-
тите на одредени сектори на работа. 

Секретарот може да го овласти помошникот во 
работите со кој раководи да донесува решенија во 
управната постапка и да дава објаснувања за пра-
вилна примена на прописите по нападните прашања 

Член 30 
Помошниците ја ускладуваат работата во сек-

торот со кој раководат според упатствата на секре-
тарот. 

Помошниците за својата работа му одговараат 
на секретарот. 

в) Директор и началници на управите 

Член 31 
На чело на Управата за водостопанство стои и 

со нејзината работа раководи директор. На чело на 
Управата за ветеринарска служба, Управата за за-
штита на растенијата и Управата за пасиштата сто-
јат и со нивната работа раководат началници. 

Во случај на отсутност, директорот односно на-
чалникот го заменува службеник на соодветната 
управа што ќе го одреди секретарот на Секрета-
ријатот. 

За својата работа и за работата на Управата 
директорот односно началникот одговара на секре-
тарот. 

Член 32 
Директорот односно началникот организира вр-

шење на работи во Управата и се грижи за унапре-
дувањето' на службата. 

Член 33 
Директорот односно началникот дава предлог 

на секретарот за назначување службеници во Упра 
вата. 

Директорот односно началникот на Управата е 
непосреден дисциплински старешина на службени-
ците во Управата. 

Член 34 
Директорот односно началникот има овласту-

вања и должности на старешината на органот на 
управата во состав на самостојниот орган на упра-
вата според одредбите на Законот за државната 
управа, 
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г) Раководел ш други службеници 

Член 35 
Со работата на одделенијата раководат начал-

ници, а со отсеците шефови. 

Член 36 
Во вршењето па работата началниците на одде-

ленијата се должни да се придржуваат па упат-
ствата што им ги дава секретарот односно помош-
ниците на секретарот ка ксто му одговараат за 
својата работа. 

Во случај на отсатнеет или подолга спреченост, 
началникот го заменува службени;- на Секретари-
јатот што ќе го одреди секретарот. 

Член 37 
Покрај должностите и овластувањата што ги 

имаат по член 75 од Законот за државната управа, 
началниците се должни да со грижат за стручното 
усовршување на службениците во одделенијата, а 
посебно да овозможат па приправниците да се за-
познаат со сите работи на кои работи одделението. 

Член 33 
Шефовите на отсециге ги имаат должностите и 

овластувањата ипо ги имаат началниците на одделе-
нијата и за својата работа му одговараат на секре-
тарот односно на помошникот на секретарот. 

Член 39 
Ш е ф на отсекот за порои и заштита на стрм-

нигге земјишта од ерозија има ранг на началник на 
одделението. 

Член 40 
Референтните и другите службеници во органи-

зационите единици на Секретаријатот и управите 
ги проучуваат прашањата и предметите од дело-
кругот на соодветната организациона единица од-
носно управа, приготвуваат документација, рефе-
рати и решенија за тие прашања и ^предлози, ра-
ботат на изготвување нацрт прописи, водат потреб-
на евиденција и, вршат други работи што ќе им би-
дат доверени. 

V. КОЛЕГИУМ И СТРУЧНИ КОМИСИИ 

а) Колегиум 

Член 41 
За разгледување на исо:: долни начелни и други 

поважна прашања што се оди е еу наат на организа-
цијата и е стана ГИТ е та., е'пг сд делокругот на Се-
кретаријат от, во Секретаријатот се образува ко-
легиум. 

Во колегиумот влегуваат опие службеници на 
Секретаријатот и на Ук униите што ќе ги одреди 
секретарот. 

Колегиумот го сгнгкуоа и со неговата работа ра-
ководи секретарот. 

Член 
јВ1о колегиумот се расправаат' оси овците проб-

леми кои се јавуваат во коска со изработка на на-
црт прописи сили мерки кол се предлагаат на Из-
вршниот совет или што ги донесува Секретаријатот, 
поважни нацрт прописи на кој Секретаријатот е 
должен да дава примедби, објаснувањата што е 
должен да ги дава Секретаријатот, поважни пра-
шања од внатрешна организација и персонална 

служба, како и други прашања пото ќе ги (изнесе! 
секретарот или одделни членови на колегиумот. 

Член 43 
На состанокот на колегиумот се води записник 

кој содржи: датум, имиња на присатните членови, 
дневниот ред, поважни заклучоци за одделни пра-
шања од дневниот ред, како и мислење на одделни 
членови на колегиумот доколку тие тоа го бараат. 

Член 44 
Заклучоците на колегиумот кој претставуваат 

упатство за работа на Секретар?!јатот и органите во 
неговиот состав по правило им се соопштуваат на 
соодветните службеници на Секретаријатот односно 
Управите што ќе одреди секретарот. 

д) Стручни комисии 

Член 45 
Кога за одделни работи од делокругот на Се-

кретаријатот се потребни одделни проучувања или 
друга стручна соработка која не може да се обез-
беди во рамките на Секретаријатот, можат да се 
формираат стручни комисии. 

Стручни комисии можат да бидат постојани и 
повремени* 

Членовите на стручните комисии ги именува и 
разрешува секретарот. За именување член на ко-
мисија службеник од друг орган потребна е писме-
на согласност на старешината на тој орган. 

VI. ОДНОСИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ 
СОЈ ДРУГИ ОРГАНИ 

Член 46 
Секретаријатот може да бара од установите над 

кои врши надзорни права да му поднесуваат из-
вештаи за нивната работа, мислења за прашањата 
со кои се бават како и да извршат одредена ра-
бота во рамките на нивниот делокруг. 

Секретаријатот врши стручен надзор над уста-
новите од претходниот став, а спрема тие установи 
врши и други права и должности одредени со по-
стојните прописи. 

Член 47 
Со цел за спроведување на сојузни и републич-

ки закони и други прописи, Секретаријатот има 
право од соодветните републички и околиски ор-
гани на управата и од установите над кои го врши 
правото на надзор, да бара податоци за состојбата 
и за проблемите на работите од делокругот на Се-
кретаријатот. 

Член 48 
Покрај овластувањата кои според Законот за 

државната управа му припаѓаат спрема локалните 
органи на управата, Секретаријатот со цел за ускла 
дувањето на работите кои спаѓаат во делокругот 
на Секретаријатот, одржува заеднички состаноци со 
претставниците на соодветните слухон на народни-
те одбори. 

VII. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 49 
Канцелариското работење на Секретаријатот се 

врши според одредбите на Уредбата за канцелари-
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еко работење и по прописите донесени на основа 
оваа уредба. 

VIII. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Член 50 
Систематизацијата на работните места во Се-

кретаријатот и Управите се утврдува на начинот Л 
во рамките на бројот на работните места одредени 
во Прилогот, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 51 
Во Секретаријатот постојат 10 работни места за 

назначување на приправници кои не влегуваат во 
бројот на работните места предвидени во Прилогот. 

Член 52 
Во Прилогот на овој правилник се одредуваат 

највисоките звања на кои што службениците мо-
жат да се назначат односно унапредат. 

Член 53 
Во Секретаријатот службениците можат да се 

назначуваат и унапредуваат под условите пропи-
шани со Законот за јавните службеници само во 
звањата и во рамките на бројот на работните места 
утврдени во Прилогот на овој правилник. 

На работното место за кое е предвидено опре-
делено звање може да се назначи службеник со 
непосредно^ пониско звање. 

Член 54 
Бројот на работните места одреден во Прило-

гот може да се измени со акт на секретарот по 
претходна согласност на Одборот за организационо-
управни прашања на Извршниот совет. 

Член 55 
Во Секретаријатот можат да се обноват нови 

организациони единици само со измена на овој пра-
вилник. 

Во случај на потреба постојните организациони 
единици можат да се спојуваат со привремено ре-
шение на секретарот. 

Решението од претходниот став останува во 
сила до изменувањето на овој правилник, а на ј -
многу три месеца ед неговото донесување. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Организацијата на Секретаријатот според од-

редбите на овој правилник ќе се изврши најдоцна 
во срок од 30 дена од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 57 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 1996 
28 мај 1959 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство и шумарство на 
Извршниот совет, 

Методи Митевски, е. р. 

П Р И Л О Г 
КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈО. 

ДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

Работните места во Секретаријатот за земјо-
делство и шумарство на Извршниот совет се распо-
редуваат на следниот начин: 

1. Секретар 
2. Тех. секретар 

3—5. Пом. секретар 
6—7. Тех. секретар 

I. 
без звање 1 
канцелар, референт 1 
без звање Ѕ 
канцелар, референт 2 

II. 
Одделение за земјоделство 

8. Началник виши советник 1 
а) Реферат за ана-

лиза: 
9. Референт за расти-

телно производство в. референт I врста 1 
10. Референт по стон. 

и соц. стоп. инвес-
тиции в. референт I врста 1 
б) Реферат за управ, 

рег. раб. 
11. Референт по расти-

телно производство в. референт I врста 1 
12. Референт по сто-

чарско производ. в. референт I врста 1 
в) Земјоделска ин-

спекција 
13—14. Инспектори советник 2 

III. 
Одделение за шумарство 

15. Началник в. советник 1 
а) Реферат за обно-

ва и заштита на 
шумите 

16. Референт в. референт I врста 1 
б) Реферат за сто-

панисување со 
шумите 

17. Референт в. референт I врста 1 

IV. 
Шумарска инспекција 

18—19. Инспектори советник 1 
в. референт I врста 1 

V. 
Отсек за порои и заштита на 

стрмиите земјишта од ерозија 
20. Ш е ф советник 1 
21. Референт референт III врста 1 

VI. 
Отсек за правни работи 

22. Ш е ф советник 1 
23. Референт в. референт I врста 1 

VII. 
Отсек за кадрови прашања и 

документација 
24. Ш е ф в. референт I врста 1 
25. Референт администратор 1 
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26. Ш е ф 
27. Писарница 

28—29. Сметководство 

32-

30. Фондови 
31. Домаќин 

-37. Дактило биро 

38—39. Курири 
40—42. За одржување на 

чистота 
43—44. Шофери 

VIII. 
Општи отсек 

референт III врста 
канц. референт 
сметксвод. референт 
сметководител 
см е тк ов од ит ел 
ном. канц. референт 
дакт. 1а класа 
дакт. 16 класа 
пом. службеници 

чјистачки 
возач Д категорија 
возач Ц категорија 

IX. 

51-

б) реферат за у-
правни и регу-
лативни работи 

53—54. Референти 

в) водостопанска 
инспекција 

55. Инспектор 

советник 
референт III врста 

советник 
референт III врста 

сопатник 

ХИ. 
Управа за пасишта 

56. Началник 
57. Инспектор 

Управа за ветеринарна служба 
45. Началник виши советник 
46. Инспектор советник 
47. Реф. за вет. еви-

денција и стати-
стика канц. референт 

X. 
Управа за заштита ка растенијата 

48. Началник советник 
49. Инспектор в. референт I врста 

XI. 
Управа за водостопанство 

50. Директор в. советник 
а) реферат за сту-

ДРГИ и анализи 
-52. Референти 

3. Во член 46 став 1 во претпоследниот ред на-
место зборот „за" треба да стои зборот „на". 

4. Во член 49 став 1 во последниот ред наместо 
„зборот анализа" треба да стои зборот „анализи". 

5. Во член 70 во вториот ред наместо зборот 
„прописи" треба да стои зборот „пропис". 

Од Народното собрание на Народна Република 
Македонија, Скопје, 15 јануари 1960 година. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е, дека во текстот на Правилникот за ор-
ганизацијата и, работата на Секретаријатот за оп-
шти стопански работи на Извршниот совет, објавен 
во „Службен весник на НР Македонија" брод 43/59 
се п о т п а д н а л а долунаведената грешка, подади што 
се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОПШТИ 
СТОПАНСКИ РАБОТИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Во Прилогот кон Правилникот за организаци-
јата и работата на Секретаријатот за општи сто-
пански работи на Извршниот ссвет, називот на од-
делот VI, вмеето „VI. Реферат за инвестициони про-
грами", треба да гласи: „VI. Секретаријат на Коми-
сијата за одобрување на инвестициони програми". 

Од Секретаријатот за општи стопански работи 
на Извршниот совет, 28 јануари 1960 година. 

Огласен дел 

советник 
референт I врста 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 12—19647/1 од 4 декем-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Димитри ев ски Димитар, роден на 5 
јуни 1920 година во гр. Дебар, Охридска околија, 
од татко Димитриевски Никола и мајка Тоница, 
така што во иднина ф а м и л и ј а р н о ^ име ќе му гла-
си Стојановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (228) 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за органи-
зацијата на управата на народните одбори, објавен 
во „Службен везник па ПРМ" број 34/59, се пот-
п а д н а л е долунаведените грешки, поради кое се 
дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА УПРА-

ВАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

1. Во член 14 стас 2 во вториот ред наместо 
зборот „прописи-' треба да стои зборот „пропис". 

2. Во член 35 ставот 2 треба да гласи: „Одред-
бата од претходниот член не се применува на ин-
спекторатите основани во смисла на член 15 став 2 
од овој Закон". 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—17489/1 од 20 октом-
ври 1959 година, ја одобри промената на роденото 
име на Неделковски Горгија, роден на 2 септември 
1952 год. во е. Беровец, Охридска околија, од татко 
Неделковсши Светозар и мајка ^ д е л к о в с к а , род. 
Климеска Евра, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Васил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (230) ^ 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—18454 од 28 октомври 
1959 година, ја одобри промената на фамилијар-
но™ име на Спасов Славко, роден на 4 октомври 
1939 година во е. Војславци, Штипска околија, од 
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татко Спасов Веселин и мајка Васа, така што во 
иднина фамилијарно™ име ќе му гласи Георгиев. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". 02) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на ПРМ, со решението бр. 12—196*05/1 од 4 мекем-
ври 1959 год,, ја одобри промената на фамилијар-
но™ име на Мартиноски Јанаки ја, роден на 20 
јули 1905 год. во е. Селци, Охридска околија, од 
татко Мартиноски Јован и мајка Магдалина, така 
што во иднина фамилијарно™' име ќе му гласи 
Јовановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (3) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—13605/1 од 12 ноем-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-
јарното име на Костов Мирослав, роден на 19 јули 
1928 година во гр. Скопје, Скопска околија, од татко 
Костов Јован и мајка Пандора, така што во иднина 
фами ли јавното име ќе му гласи Карев. 

Промената на фамилијарно™ име се протегну-
ва и на неговиот малолетен син Косто® Иван, ро-
ден на 4 јуни 1959 година во Скопје. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (4) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—13604/1 од 12 сеп-
тември 1959 година, ја одобри промената на фами-
лијарно™ име на Костова Марија, родена на 28 јули 
1932 година, во град Скопје, Скопска околија, од 
татко Ристовски Ѓорги и мајка Стојанка, така шгс 
во иднина фамилијарно™ име ќе и' гласи Карева, 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ. (5) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на ПРМ, со решението бр. 12—19172/1 од 4 декем-
ври 1959 година, ја одобри промената на фамили-
јарно™ име на Јованов односно Иванов Методи, ро-
ден на 11 јануари 1929 година во гр. Кочани, Штип-
ска околија, од татко Јованов Серафим и мајка 
Ѓурга, така што во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Захариев. 

Промената на фамилијарно™ име се протегну-
ва и на неговите малолетни деца Милка, родена на 
17 април 1950 год. во гр. Кочани, Штипска околија, 
и Николина, родена на 10 септември 1953 год. во 
гр. Кочани, Штипска околија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". ([7] 

Државниот секретаријат за внатрешни работа 
на НРМ, со решението бр. 12^—310/1 од 15-1-1960 го-
дина, ја одобри промената на личното име на Џа-
нановиќ Смаил, роден на 29 јуни 1900 година во е 
Киево, околија Приједор, НР Босна и Херцеговина 
од татко Џанансвиќ Хусо и мајка Џанановиќ Ле-
кирица Кана, така што во иднина личното име ќе 
му гласи, Наневски Бранко. 

Оваа промена важи од денот на објавуваните 
во „Службен весник на НРМ". (14; 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—22982/1 од 12 јануари 
1960 година, ја одобри промената на фамилијарно™ 
име на Тодоров Благоја, роден на 9 февруари 1920 
година во е. Уланци, Титоввелешка околија, од 
татко Тодоров Трајко и мајка Сика, така што во 
иднина фамилијарно™' име ќе му гласи Јанковски. 

'Промената на фамилијарно™ име на Тодоров 
Благоја се протегнува и на малолетните му деца: 
Миле, роден на 5 март 1949 година во село Град-
ско, Титоввелешка околија, и керќа Олгица, родена 
на 28 март 1954 година во град Скопје. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на НРМ". • ф.5) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12—22983/1 од 12 јануари 
1960 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ѓорѓиевски Милан, роден на 12 септември 1927 
година, во е. Брезово, Битолска околија, од татко 
Ѓорѓиевски Јован и мајка Васка, така што« во идни-
на роденото име ќе му гласи Михајло. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во ^Службен весник на НРМ". (23) 

С У Д С К И О Г Л А С И 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Трајко Банковски, од гр. Скопје населба „Ав-
токоманда", зграда XI, стан 12, подаде тужба за 
утврдување на брак со Пепа Бинкоска, по татко 
Проданова, сега во неизвесност. 

Се повикува тужената Пена Вишновска по 
татко Проданова, сега во неизвесност, во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на ПРМ" да ја соопшти на судот својата 
точна адреса или да се јави лично. Во противен 
случај ќе и' биде одреден старател кој ќе ја заста-
пува на нејзини разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 919/59. 
(227) 

Бектеши Хамиде, од Скопје, ул. „135 бр. 57а, 
подаде тужба за утврдување на брак, против Бек-
теши Зекир, сега во неизвесност. 

Се повикува тужениот Бектеши Зекир, сега во 
неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на ПРМ" да ја сооп-
шти во судот својата точна адреса или да се јави 
лично. Во противен случај ќе му биде одреден ста-
рател кој ќе го застапува на негови разноски. 

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 915/59. (1) 

ОКРУЖЕН СУД ВО КУМАНОВО 

• Деспот Манасиевски Станоевски, земјоделец, од 
е. Клечевце, подаде тужба за развод на бракот про-
тив тужената Јелена Деспотова Станоевска, од е. 
Преображен^, а сега со непознато место на ж и -
веење. 

/ Се повикува тужената Јелена Д. Станоевска, 
рд е. Преображен^, а сега со непознато место на 
живеење, во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
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оглас во „Службен весник: на НРМ" да ја соопшти 
на судот својата точна адреса или да се јави лично. 
Во противен случај ќе и' биде одреден старател, 
кој ќе ја застапува на расправата на нејзини рам-
поски. 

Од Окружниот суд во Куманово, Г. бр. 39/59. (6) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО СВ. НИКОЛЕ 

Чата Салков Шахин, од село Милино, Општина 
Џумајлија, околија Штип, подаде тужба за испол-
нение на договор за купопродажба на н е п о с е т е н 
имот против тужениот Караманов Ју синов Кари-
ман, земјоделец од истото село, а сега со непознато 
место на живеење во Република Тур ција. 

Се повикува тужениот Кариманов Јустинов Ка-
риман, од село Милино, а сега со непознато место 
на живеење, во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на НРМ" да ја сооп-
шти на судот својата точна адреса или да се јави 
лично. Во противен случај ќе му биде одреден ста-
рател кој на расправата ќе го застапува на негови 
разно ски. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Св. Николе, Г. бр. 205/59. 
0222) 

Абазов Асан Зенун, земјоделец од е. Милино, 
Општина Џумајлија, подаде тужба за исполнение 
на договор за купопродажба на непокретен имот 
против тужениот Салим Бат лиманов Абазов, земјо-
делец, од е. Милино, а сета со непознато место на 
живеење во Република Турци ја. 

Се повикува тужениот Салим Батлиманов Аба-
зов, од село Милино, а сега со непозната адреса, во 
рок од 20 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на НРМ" да ја соопшти на судот 
својата точна адреса или да се јави лично. Во про-
тивен случај ќе му биде одреден старател кој на 
расправата ќе го застапува на негови разноски. 

Од Околискиот суд во Св. Николе, Г. 227/59. 

ОКОЛИСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА 

При овој суд е покрената постапка за прогла-
сување за умрен лицето Јован Јакимов Цветковски, 
бив. од е. Опила, кој през 1941 г. заминал на воена 
вежба во гр. Штип, болничка чета и на ден 6 април 
1941 год. при бомбардирањето на Штип се претпо-
ставува дека погинал. 

Се поканува постанатиот Јован Јакимов Цвет-
ковски, во колку е во живот, како и секој кој не-
што знае за него уџ јави на судов, или на неговиот 
старател Јордан Јакимов Цветковски, од село Опи-
ла, во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на НРМ". Во противно по-
станатиот ќе се огласи за умрен. 

Од О К О Л И С К И О Т суд во Крива Паланка, Р. бр, 
12^59. (224] 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под бр. 105 на 
страна 403 е запишано следното: Со решението на 

Народниот одбор на општината Валандово бр. 
01—2801/1 од 27-УП-1959 година Земјоделската за-
друга „Тиса", село Чалакли, Титоввелешка околија, 
е ставена во ликвидација. 

Со истото решение е назначена Ликвидациона 
комисија во следниот состав: Горѓе Органџиев, прет-
седател, Санде Стојчев, Илија Влчков, Каме Гошев 
и Глигор Димов, членови. 

За потписници на задругата се назначени след-
ните лица: Горѓе Органџиев и Каме Гошев. Тие за-
другата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 810/59. (1892) 

Врз основа на решението на Народниот одбор 
на општината „Идадија" Скопје бр. 16267 од 7-Х-
1959 год. Управата на прва станбена заедница при 
Народниот одбор на општината „Идадија" — Скопје 
е »ставена во редовна ликвидација, сметано од 1 
ноември 1959 година. 

Се покануваат должниците и поверителите на 
управата во рок од 30 дена од денот на објавува-

њ е т о на огласот да ги измират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања. 

Од Ликвидационата комисија. (11972) 

Врз основа на решението на Окружниот сто-
пански суд во Битола Фи бр. 316/59 год., а соглас-
но со решението на Народниот одбор на општината 
Охрид бр. 04—12654 од 7-1-12654 од 7-1-1959 год. 
Градското кино во Охрид е ставено во редовна лик-
видација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
киното да ги измират своите долгови, односно да ш 
пријават своите побарувања во рок од 30 дена од 
денот на објавувањето на огласот. Во противно, по 
истекот на горниот рок Ликвидационата комисија 
нема да признава никакви побарувања, а должни-
ците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (1756) 

Со правосилното решение Л. бр. 10/56 од 13-Х-
1959 год. е заклучена постапката за присилна ликви-
дација на Земјоделската задруга „Славеј Планина", 
е. Другово — Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, 24-Х-
1959 год. (1849). 

Со правосилното решение на Окружниот сто-
пански суд во Битола Л. бр. 1/59 од 22-1Х-1959 год. 
е заклучена постапка за присилна ликвидација на 
Општата земјоделска задруга „Напредок", е. Свети 
Тодоре — Битолско. (2062) 

К О Н К У Р С И 
ТРГОВСКАТА КОМОРА ЗА ОКОЛИЈА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Ш е ф на Отсекот за стручни кадри, школи и 

платен систем. 
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2. Референт за внатрешна архитектура, наме-
штај и естетско уредување на трговските дуќани 
при Трговската комора за околија — Скопје. 

Услови за работното место: 
Под точка 1 — да има завршено висока школа 

со 5 години практика на раководни места или соод-
ветна школа во ранг на виша школа со 10 години 
практика на раководни места. 

Под точка 2 — да има завршено академија за 
применета уметност — отсек архитектура или тех-
нички факултет — отсек архитектура. 

Основна плата според ЗЈС, а положајна по Пра 
вилникот за службениците на трговските комори 
од областа на внатрешната трговија. 

Молбите »се поднесуваат до оваа комора нај-
доцна 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. (148) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ 
РАБОТИ ПРИ ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 

в о ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за прием на служба: 
1. Лекар од општа пракса 
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и 1 

година практика. 
Плата по Законот' за јавните службеници, а по-

ложа јот по Одлуката. 
Молбите се примаат до 21-П-1960 год, 

Настап на работа веднаш. (19$) 

Врз основа на чл. 33 од З Ј С Заводот за уна-
предување на т к о летното на НЕМ 

распишува 

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

Заводот: 

1. Еден просветен советник за земјоделски учи-
лишта 

2. Еден просветен советник за технички и ин-
дустриски училишта 

3. Еден просветен советник за економски и тра-
гав ски училишта 

4. Еден просветен советник за настава по ма-
тематика и физика 

5. Еден просветен советник за настава по био-
логија и хемија 

6. Еден просветен советник за наставата по 
странски јазици. 

УСЛОВИ: 
За сите работни места кандидатите треба да 

имаат најмалку 5 години служба во струката и по-
ложен стручен испит. 

Под 1 кандидатот да има завршено агрономски 
факултет. 

Под 2 кандидатот треба да има завршено тех-
нички факултет, машински или електро-машински 
отсек. 

Под 3 кандидатот треба да има завршено еко-
номски факултет. 

Бр. 4 — Стр. 63 

Кандидатите под точка 4, 5 $ б треба да имаат 
завршено филозофски, односно природно-матема-
тички факултет на сооцветна група. 

Кон пријавата кандидатите треба да достават: 
биографија, диплома, извод од службеничкиве лист 
на работниот стаж и согласност на органот односно 
установата во која работат дека можат да конку-
рираат. 

Рокот за поднесување на пријави за кандидатот 
под точка I е 15 ден?), а за кандидатите лод точка 
2, 3, 4, 5 и С три месени: од денот на објавувањето 
па Конкурсот. (197) 

Врз основа на чл. 164 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи на 
Народниот одбор на Кумановска околија, распи-
шува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место во управ-
ните органи на Народниот одбор на Кумановска 
околија, и тоа: 

1. Директор на Шумското стопанство — Крива 
Паланка. 

УСЛОВИ: 
да има заври ЈОНО шумарски факултет, положен 

стручен испит и најмалку 5 години практика. 
Молбите со потребните документи да се доста-

вуваат до Комисијата за службенички рабо™ на 
Народ ни от одбор на Кумановска околија, во рок од 
15 дена од денот па објавувањето во „Службениот 
весник на ПРМ". 

Кон молбите обавезно да се приложи и кратка 
биографија. (201) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
ПРИ 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА — 
ЦЕНТРАЛА ЗА ПРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на службеници за потребите на Југо-
словенската инвестициона банка — Централа за 
НРМ и Филијалата — Скопје и тоа: 

I. Два ш е ф а на служби з а кредитирање во 
стопанството 

2. Едеп ш е ф на служба за отплата на заеми 
3. Еден ш е ф на служба за план и евиденција 
4. Еден референт I врста за кредитирање 
5. Двајца референти II врста за кредитирање 
6. Еден референт III Брета за одобрување на 

заеми 
7. Тројна р е ф е р а т и III врста за кредитирање 
8. Еден референт Ш врста за персонална 

служба 
9. Едеп референт ГХ врста за книговодство 

10. Еден референт IV врста • 
II . Тројца приправници 1Т1 врста 
12. Еден дактилограф. 

УСЛОВИ: 
Под точ. 1. 2, 3 и 4 кандидатите да имаат висока 

стручна спрема и ^долгогодишна практика. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Под точ. 5 кандидатите да имаат виша стручна 
спрема и практика, 

Под тон. 6, 7, 8 и 9 кандидатите да имаат средна 
стручна спрема и практика. 

Под тон. 101 кандидатите да имаат непотполна 
средна стручна спрема и практика. 

Под точ. 11 кандидатите да имаат завршено 
економски техникум. 

Под точ. 12 првенство имаат дактилографи 1а 
и 16 класа. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници, а положај на по договор. 

Кандидатите покрај молбите да приложат: био-
графија и документи по чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. 

Рок за доставување на молбите е 15 дена по 
објавувањето на конкурсот. 

Свој конкурс трае до пополнувањето на пред-
видените работни места, доколку во претходниот 
рок не бидат пополнети. 

Рок за постапување на работа според обостра-
ни от договор. ' 

Конкурсната комисија на Секретаријатот за 
индустрија на Извршниот совет на НРМ — Скопје 

р а с п и ш у в а 

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

1. Главен рударски инспектор 
2. Инспектор за парни котли 
3. Главен инспектор за патен сообраќај 
4. Референт за сообраќај 
5. Референт за 'индустрија 
6. Референт по рударство и 
7. Референт за Комисијата за ревизија на 

проекти. 

У С Л О В И : 

Под 1 — рударски инженер со најмалку 7 годи-
ни практика во рударски претпријатија, од кои 
б години во јамски погон, а 2 год. на положај јам-; 

ски управник или повисок положај. 
Под 2 — машински инженер со најмалку 5 го-

дини практика и положен стручен испит. 
Под 3 — завршен технички факултет — сообра-

ќаен односно машински отсек, положен стручен ис-
пит и најмалку 6 години сообраќајна практика. 

Под 4 — завршен технички факултет — сообра-
ќаен! отсек и положен стручен испит или средна 
стручна спрема (техничар за експлоатација на друм 
скиот сообраќај), положен стручен испит и н а ј -
малку 6 години сообраќајна практика. 

Под 5 — завршен економски факултет или сред-
на економска школа со 5 години практика во инду-
стријата. 

Под 6 — со завршен рударски или геолошки 
факултет, или со* средно рударско или; геолошка 
школа, положен стручен испит и најмалку 5 години 
практика. 

Под 7 — завршено средно техничко училиште — 
градежен или архитектонски смер. 

Платата спрема Законот за јавните службеници. 
Настап на работа веднаш по заклучување на 

конкурсот. 
Молбите да се достават до Секретаријатот за 

индустрија на Извршниот совет на НРМ, најдоцна 
15 дена по објавување на конкурсот во „Службен 
весник на НРМ". 

Комисијата за службенички работи на Народу 
ниот одбор на Општината Струга 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

1. Управител на Ветеринарната станица во 
Струга. I 

Услови: Ветеринарен лекар со завршен ветери-
нарен факултет со најмалку 3 години практика во 
струката. 

Основна и положај на плата ш> Законот за јав-
ните службеници и одлуката на Народниот одбор. 

(196) 

СОДРЖИНА 
Страна 

36. Одлука за разрешување и избор судија на 
Врхсвниот суд на Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — — 49 

37. Препорака за унапредување на шумското 
стопанство во Народна Република Маке-
донија — — — — — — — — — — 49 

38. Правилник за организацијата и работата на 
Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Извршниот совет — — — — 50 

39. Правилник за организацијата и работата на 
Секретаријатот за земјоделство и шумар-
ство на Извршниот совет — — — — — 54 

Исправка на Законот за организацијата на 
управата на народните одбори — — — — 60 

Испрвка на Правилникот за организацијата 
и работата на Секретаријатот за општи сто-
пански работи на Извршниот со(вет — — 60 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. сћах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" II (559) — Скопје, ј 


