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Врз основа на тон. 2, 3 и 4 од Обуката »а 

спроведување аналитичка проценија на работните 
места во стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 33/56), Секретаријатот за трудот на 
Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА И З В Р Ш У В А Њ Е ПОПИС, ОПИС, АНАЛИЗА И 
СТЕПЕНУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ СПОРЕД З А П И -
Р А Њ А Т А , К А К О И НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ И С Л У Ж Б Е Н И Ц И Т Е НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО Г Р А Д Е Ж Н И -

ШТВОТО 
1. Стопанските организации во градежништвото 

се должни да извршат попис и опис на работите на 
работниците според занимањата и на работните 
места ва работниците к а к о и попис и опис на ра-
ботните места на службениците со цел да се под-
готви документацијата за аналитичка проценка на 
работите според заздимањата и според работните 
места во градежништвото. 

Градежништвото во смисла на претходниот став 
ја опфаќа градежната оператива со градежното з а -
наетчиство и со монтажната дејност. 

2. По извршениот попис на занимањата и на 
работните места стопанските организации во гра-
дежништвото ќе извршат опис на работите според 
завивањата и опис на работните места според 
обрасците TOi (за опис на занимањата на работните 
места на работниците и на работните места на 
техничкиот персонал во производството) и ГО« (за 
опис на работните места на службениците), кои се 
составен дел од оваа наредба. 

3. Описот на работите според занимањата на р а -
ботниците, стопанските организации ќе го вршат 
в£>з основа на Каталогот на описот на работите спо-
ред занимања та што ќе го издаде Сојузната граде-
ж н а комора и кој е задолжителен за сите стопан-
ски организации во градежништвото. 

4. Образецот ГОа стопанските организации ќе го 
пополнат според упатствата што се составен дел од 
оваа наредба, служејќи се ориентационо со катало-
гот на ориентационите примери на описот на работ-
ните места во управата и продажбата (Додаток на 
„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 44/57). 

5. Врз основа на извршениот опис стопанските 
организации се должни да извршат анализа и степе-
нување на работите според занимањата к а к о и на 
работните места според Системот на аналитичката 
проценка на работите според занимањата и на ра« 
ботните места во областа на градежништвото, што 
е составен дел од оваа наредба. 

Сојузната градежна комора ќе изработи анали-
зи на барањата во поглед на училишното знаење 
(АО и анализи на барањата во поглед на стручно-
ста (Аг) за сите занимања во градежништвото, што 
ќе бидат задолжителни за сите стопански органи-
зации во градежништвото. 

Ако поради специфичноста на работите што се 
вршат во стопанската организација постојат изра-
зити отстапувања од описот на одделни работи спо-

ред запирањата во Каталогот на Сојузната градежна 
комора, стопанската организација може да изврши 
опис, анализа и степенување на таквите работи спо-
ред занимањата служејќи се само ориентационо со 
Каталогот на описот на Сојузната градежна комора. 

Во случаите од претходниот став стопанските 
организации се должни претходно да и ја достават 
соодветната документација на Сојузната градежна 
комора на увид. 

6. Пропишаниот систем на проценката од прет-
ходната точка стопанските организации не можат да 
го преправаат ниту менуваат. 

7. Анализата на работите според занимањата и 
на работните места стопанските организации ќе 
ја извршат според аналитичкиот прашалник, што е 
составен дел од оваа наредба, а врз основа на доку-
ментацијата за описот на занимањата и на работните 
места. 

8. С т е г н у в а њ е т о на работите според занимања-
та, као и на работните места стопанските органи-
зации ќе го извршат врз основа на податоците од 
анализата на работите и на работните места, д е ф и -
нициите на барањата и степените на одделни бара-
ња според пропишаниот систем. 

9. За извршување на задачите во врска со попи-
сот, описот, анализата и степен ува њего секоја сто-
панска организација ќе формира комисија од н а ј -
малу 3 члена во која влегуваат: еден инженер или 
техничар, еден од најискусните работници и еден 
претставник на синдикалната организација. 

Во поголемите претпријати ја комисијата од 
претходниот став може, по потреба, да изврши опис, 
анализа и степенување на одделни градилишта, по-
гони и одделенија преку поткомисии. Во тој случај 
одговорноста за правилното извршување на работата 
ја поднесува комисијата. 

10. Работата на извршување на описот, анали-
зата и степену вањето на работите според занима-
њата, како и на работните места на стопанските 
организации во градежништвото ја координираат 
соодветните стручни здруженија за градежно-
занаетчиска и монтажна дејност и соодветните ре-
публички секции на градежната оператива на Со-
јузната градежна комора. 

З а таа цел стручните здруженија и секции ќе 
формираат посебни комисии што ќе им даваат по-
мош на комисиите на стопанските организации на 
градежништвото. 

11. Сојузната градежна комора ќе ја координира 
работата на стручните здруженија за градежно-за-
наетчиската и монтажната дејност и на С е к и р а т а 
к а градежната оператива на Сојузната градежна 
комора за извршување на описот, пописот, анализа-
та и с т е п е н у в а њ е ^ на работите според занимањата, 
како и на работните места во градежната операти-
ва, монтажната и градежно-занаетчиоката дејност. 
Работата на извршување на проценката на работ-
ните места во стопанските организации во инду-
стријата за градежни материјали се врши според 
единствениот систем на аналитичката проценка на 
работните места во областа на индустријата, (До-
даток на „Службен лист на ФНРЈ" , бр 31/5Т) а ја 
обединува и координира Сојузната градежна 
комора, 
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12. Описот, анализата и степенувањето на рабо-
тите според зан имањата како и на работните места 
во смисла на оваа наредба стопанските организации 
во областа на градежништвото се должни да ги из-
вршат најдоцна до 31 декември 1958 година. 

13. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , 

Бр. 06-2170/1 
1 август 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. p. 

Образец r O i 

Претпријатие • Занимање: 
Организациона единица Работно 
место број: 

ОПИС НА ЗАНИМАЊЕТО ОДНОСНО НА 
РАБОТНОТО МЕСТО 

1. Назив на групата и на носителот на работите: 
Назив на работното место: 

2. Делокруг на работата: 

3. Нормален ефект: 

4. Материјали: 

5. Алат и машини: 
а) рачен алат: . 
б) механички алат: 
в) машини: 

в. Основа за работа: 

7. Податоци за организацијата: 
а) непосреден раководител: 
б) број на подредените: 
в) систем на работата: 
г) плаќање: 
Д) број на смените: 

/ ѓ) траење на една смена: 

8. Технолошки процес: 

9. Услови на работата: 

10. Специфични услови на работата: 

{Врз грбот од образецот TOi) 
" У П А Т С Т В О 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ TOi ЗА 
ОПИС НА РАБОТИТЕ СПОРЕД ЗАНИМАЊАТА И 

РАБОТНИТЕ МЕСТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Во заглавието под „Занимање" се внесува основ-
ното занимање според пописот на основните занима-
ња во градежништвото, што ќе го објави Сојузната 
градежна комора (Каталог), а под „Работно место 
број" се внесува називот на работното место за сите 
случаи (освен за работните места на службениците), 
што не се опфатени со описот на занимањата според 
каталогот што ќе го издаде Сојузната градежна ко-
мора. 
Во рубриката 1 под „Назив на групата и на носите-

лот на работите" — се внесуваат работите на 
работник со определено занимање со ознаката 
на групата и квалификацијата на работникот^ 
на-Пример: работи на ѕидар од V група, квали-
фикуван работник; а 
под „назив на работното место" — се внесува 
називот на работното место, на пример: раку-
вач на градежни машини. 

Во рубриката 2 — „Делокруг на работата" — се 
внесуваат со концизен стил работите што ја 

карактеризираат групата и што носителот на 
работите самостојно ги врши, односно текот на 
работите на работник на работното место, на « 
пример ка ј ѕидар од V група: ѕидање на сите 
видови строен, темели и осамени темели, над-
ворешни и внатрешни носешти ѕидови .и на 
сите видови преградни ѕидови; малтерисување 
на сите видови преградни ѕидови; малтерису-
вање на сите видови ѕидови во варов продал* 
жен и цементен малтер; фугување на сврзни-
ците на ѕидовите од тули, итн. 

Покрај работите што ја карактеризираат групата на 
работите, носителот на работите може да врши, по 
потреба, и работи од пониски групи, а под надзор 
и работи од повисоки групи. 
Во рубриката 3 — „Нормален ефект" — се внесува 

нормалниот ефект за осум часа работа, според 
индивидуалните норми на организационата 
единица, на пример: к а ј ѕидар од V група: 
— ѕидање на надворешни и внатрешни носе-

тити ѕидови, во варов или продолжен малтер 
2,54 м3 

— грубо и фино малтерисување на ѕидови од 
тули во варов малтер 16.3 м2 

— фугување на ѕидови од тули 12,1 м* 
— ити. 

Во рубриката 4 — „Материјали" — се внесуваат 
видовите и карактеристиките на материјалите 
со кои ракува работникот и сите предмети што 
ги вградува на пример к а ј ѕидар од V група: 
сите видови на полна и шуплива тула, блоко-
ви од бетон и шл>аки на бетон и на други 
видови, малтери од сите видови, таролит, хера-
клит, изолит, битумен, столарски рамки, пре-
фабрикувани елементи, рабиц, метални про-
фили, рамки, решетки итн. 

Во рубриката 5 — „Алат и машини" — се внесу-
ваат видовите на алат и машини со кои раку-
ва работникот и соодветниот прибор со кој се 
служи работникот при работата, на пример 
к а ј ѕидар од V група: 
а) рачен алат: — мистрии од сите видови, го-

лема и мала фангла за малтер, зидар-
ски чекан, глето, моделирка, летва, висок, 
либела, агалник, коноп (врвца), метар, ма-
цола, ѕидарски ногарки, корита, чекрек, ко-
лотури и слично; 

б) механички алат: — чекан за дупчење шли-
цеви или лежишта; 

в) машини: нема. 
Во рубриката 6 — „Основа за работа" — се внесува 

основот сзпоред кој работникот ја врши рабо-
тата, на пример к а ј ѕидар од V група: писмен 
работен налог, устен налог на предработник и 
работоводител, екипата и слично. , 

Во рубриката 7 — „Податоци за организацијата" — 
се внесува на пример к а ј ѕидар од V група: 

а) „непосреден раководител": предработник по 
исклучок работоводител; 

б) „број на подредените": бројот на подре-
дените лица: 

— со исти задачи: 1 
— со разни задачи: — 
в) „систем на работата": поединечен; 
г) „плаќање": по ефект, по исклучок по време; 
д) „број на смените": нормално една, по исклу- ' 

чок две; 
ѓ) „траење на една смена": нормално 8 часа, 

по потреба продолжено до 10 часа. 
Ко рубриката 8 — „Технолошки процес" — се вне-

сува технолошкиот процес и текот на работите 
на работник од определено занимање односно 
технолошкиот процес и текот на работите на 
работното место. Со описот треба да се опфа-
тат репрезентативните работи, што ја каракте-
ризираат групата на работите од определено 
занимање односно сите работи што се вршат на 
работното место. Описот треба да биде краток 
но содржаен. При пополнувањето на оваа руб-
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рила тр^Оа да се обрне посебно внимание по-
ради нејзиното значење за проценката на ра-
ботите. 

Во рубриката 9 — „Услови на работата" — се внесу-
ваат околностите под кои се вршат работите 
на пример: ка ј ѕидар од V група: работи на 
отворено, изложен на атмосферски влијанија, 
работи на скелиња, често провизорни, постои 
опасност на паѓале од височина, материјалот 
со кој ракува повечкум е воден, работнигот 
е изложен на нечистота]а од малтер и прав. 
Варта и цементот ја изгризуваат кожата та 
може да дојде и до озледа на очите. итн. 

Во рубриката 10 — „Специфични услови на рабо-
тата" — се внесуваат специфичните услови на 
работата во градежништвото, на пример: ме-
стото на работата постојано се менува, а често 
и градилиштето, кое најчесто се наоѓа надвор 
од населени места. Тоа значи на секој нов об-
јект се живее и се работи под променети усло-
ви, под услови на постојана провизорност. По-
кра ј ова, специфичноста на процесот на про-
изводството во градежништвото условува не-
потполност на заложувањето во работната се-
зона (прекини поради невреме). Секогаш пов-
торното приспособување кон новите работни 
услови и кон орванизацијата на работниот 
ефект односно заработката на работникот. 
Натаму можат да се наведат и сличните усло-
ви што во врска со специфичноста на работата 
во градежништвото, ја карактеризираат окол-
носта и условите на претпријатието што е во 
прашање. 

Образец Г02 

Претпријатие: , : 

Организациона единица работно место број: 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО НА СЛУЖБЕНИК 
1. Назив на работното место (службата): 
2. Делокруг 

а) текушти работи:. 
б) повремени работи: 

8. Средства за работа": 

4. Податоци за организацијата: 
а) непосреден раководител: 
б) број на подредените: 
в) соработка во одделението: 
г) соработка надвор од одделението: 
д) соработка надвор од претпријатието: 

5. Основа за работата: 

6. Специјални забелешки: 

(Врз грбот од образецот ГОа) 
У П А Т С Т В О 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ГО* ЗА 
ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 
Во рубриката 1 ~ „Нази® на работното место (слу-

жбата)" — е« внесува водичот иа работното 
место, на пример: секретар на претприја-
тието. 

Во рубриката 2 — „Делокруг" — се внесува со кон-
цизен стил делокругот ма службеникот и тоа: 
— под а) „текушти работи" — се внесуваат 

сите задачи и работи што редовно се 
вршат на работното место; 

— под б) „повремени работи* — ов внесуваат 
повремените задачи и работи што се 
јавуваат одвреме навреме, ft меша1* 
однапред да се предвидат и набројат. 

Во рубриката 3 — „Средства за работа" — се внесу-
ваат сите средства за работа со кои се ракува 

па основното работно место на пример: теле-
фон, железна каса, машина за пишување, ма-
шина за сметање. 

Во рубриката 4 — „Податоци за организацијата" ~ 
се внесуваат следните податоци: 
— под а) „непосреден раководител" — звањето 

односно функцијата на непосредни-
от раководител; на пр.: директор на 
претпријатието, технички директор; 

— под б) „број на подредените" — се внесува 
посебно бројот на директно, а по-
себно бројот на индиректно подре-
дените; 

— под в) „соработка во одделението" — се на-
ведува бројов и функцијата на лу-
ѓето со кои на односното работно ме-
сто се доаѓа во допир; 

— под г) „соработка надвор од одделението" — 
се наведува дали извршителот одр-
жува постојана или повремена вр-
ска со сите работници и службени-
ци на претпријатието или само со 
определен број од истите; 

— под д) „соработка надвор од претпријатие-
то4' — се наведува постојаната или 
повремената врска со другите уста-
нови и претпријатија и зачестеноста 
на"таа врска. 

Во рубриката б — „Оснива за работа" се внесува 
што ^Јтужи како основ ва работа на односното 
работно место на службеникот, на пример: 
подробни писмени упатства, усна директива, 
повремени општи упатства, планот на рабо-
тата. 

Во рубриката 6 — „Специјални забелешки" — се 
внесуваат другите важни моменти и окол-
ности што во горните точки не се опфатени, 
на пример: се бара особена точност, чистота 
на работата, доверливост. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за редот во луките, 
објавена во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/58), 
се п о т п а д н а л а долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА УРЕДБАТА ЗА РЕДОТ ВО ДУНИТЕ 

Во членот 5 став 1 место: „членот 17 став 2", 
треба да стои: „членот 16 став 2". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 14 август 
1958 година. ^ 

Во Правилникот за Надворешнотрговската ар-
битража при Сојузната надворешнотрговска комора, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 28/58, се 
п о т п а д н а л е долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДВОРЕШНОТРГОВ-

СКАТА А Р Б И Т Р А Ж А ПРИ СОЈУЗНАТА 
НАДВОРЕШНОТРГОВСКА КОМОРА 

1. Во членот 3 став 1 во вториот ред по зборот 
„секретар" треба да се додадат зборовите „на Ар-
битражата". 

2. Во 'членот 39 став 2 во вториот и третиот ред 
наместо зборот „соодветните" треба да стои зборот 
„надлежните"-* 

Од Сојузната надворешнотрговска комора, Бел-
град, 26 јули 1958 година. 



Страна 876 — Број 33 Среда, 20 август 1958 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛО-

ВЕНИЈЕ 

„Урадни лист људске Републике Словеније" во 
бројот 18 од 5 јуни 19-58 године објавува: 

Уредба за потврда на школските учебници и 
прирачници; 

Одлука за рамките за определување на по ле-
ж а ј шгге плати на јавните службеници на републи-
чките органи и установи; 

Одлука за определување на најголемите поло-
жа јне плати на секретарите на народните одбори; 

Одлука за раоподелбата на општите норми на 
придонесот за социјално осигурување на норми за 
одделни гранки на осигурувањето во 1958 година, 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за НРС според членот 262 од За-
конот за јавните службеници; 

Решение за именување помошник на секретаоот 
на Извршниот совет на Народното собрание на НР 
Словенија: 

Решение за именување председател и членови 
на управниот одбор на установата со самостојно 
финансирање „Господарио разставишче"; 

Решение за разрешување и именување дирек-
тор на „Господарски разставишче"; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Стручниот совет на Извршниот совет за водо-
стопанство' 

Решение за именување помошник на директо-
рот во Заводот на НР Словенија за стопанско пла-
нирање-; 

Решение за престанок на училишното стопан-
ство на Вишото домаќинско училиште во Гробље 
како установа со самостојно финансирање. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 18 од 31 мај 1958 година објавува: 

Уредба за основање Дирекцијо за мелиорации; 
Уредба за задолжително формирање противпо-

жарни единици во населените места и индустри-
ските населби; 

Уредба за основање Совет за научна работа на 
Народна Република Македонија; 

Уредба за основање Комисија за прашењата на 
личните доходи во стопанството; 

Уредба за изменување на Уредбата за основање 
на Дирекција за изведување на мел нора ционите ра-
боти не подрачјето на река Брегалница; 

Уредба за изменување на Уредбата за основање' 
на Дирекција за изведување на мелиорационите ра-
боти на подрачјето на Пелагонија; 

Уредба за изменување на Уредбата за основање 
на Дирекција за изведување на мелиорационите ра-
боти на подрачјето еа река Струмица; 

Уредба за именување на Уредбата за основање 
на Дирекција за изведување на мелиорационите ра-
боти на подрачјето на Струшко Поле; 

Уредба за изменување на Уредбата за основање 
Дирекција за изведување на мелиорационите работи 
на подрачјето на Скопско Поле; 

Уредба за изменување на Уредбата за основање 
»а Дирекција за изведување на м е лиора пионите ра-
боти на подрачјето на Тик в е илко Поле; 

Одлука за положај пите п лети на службениците 
на републичките органи; 

Одлука за оквирните даночни стопи на општин-
скиот данок на промет; 

Тарифи на оквирните стопи не општинскиот да-
нок на промет; 

Одлука за утврдување на престанокот на ва-
жноста на Уредбата за давање парична помош на 
жртвите од фашистичкпот терор и на нивните ф а -
милии ; 

Одлука за утврдување на престанокот на ва-
жноста на Уредбата за давање помош на материјал-
но необезбедени^ лица; 

Одлука за нормите на придонесот за социјално 
осигурување за секоја одделна гранка на осигуру-
вањето ; 

Одлука за именување на членови на Републич-
ката тарифна комисија; ? 

Решение за пренесувала на надлежноста на Со-
ветот за народно здравје на НРМ спрема Специјал-
ната детска болница за белодропска туберкулоза 
во Скопје; 

Решение за пренесување на надлежностите на 
Советот за народно здравје на ПРМ спреме специ-
јалните болници; 

Решение за разрешување и назначување др-
жавни секретари; 

Решение зе разрешување и именување претсе-
датели на републички-совзти; 

Решение за разрешување и назначување дирек-
тор на Заводот за стопанско планирање; 

Решение за назначување пом. секретари во се-
кретаријатите на Извршниот совет; 

Решение зе разрешување пом. секретар за зако-
нодавство и организација; 

Решение за определување положаi на помошни-
кот на Секретарот на Извршниот совет; 

Решение за назнечување заменик на Директорот 
на Заводот за стопанско планирање; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател не Комисијата за предлагање звање педаго-
шки советник; 

Решение за категоризација на јавните патишта 
од II ред во јавни патишта од III ред. 

С О Д Р Ж И Н А ! 
Страна 

630. Наредба за извршување попис, опио, 
анализа и степенување на работите спо-
ред занимањата, како и на работните ме-
ста на работниците и на работните места 
на работнргците и службениците во сто-
панските организации на градежништвото 873 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за редот во луките — — 873 

Исправка на Правилникот за Надворешнотр-
говската арбитража при Сојузната надво-
решнотрговска комора — — — — — 875 
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