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На основа член 75 став 3 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политич 
кото устројство и органите на власта на На-
родна Република Македонија, Извршниот со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. ДЕЛОКРУГ И СОСТАВ НА СОВЕТОТ 
Член 1 

Извршниот совет, како извршен орган на 
Народното собрание ги врши политичко-из-
вршните работи од надлежноста на Репуб-
ликата во рамките на делокругот што е одре-
ден со сојузниот Устав, Уставот на НРМ и 
со законите. 

Извршниот совет ги врши само оние уп-
равни работи кои на основа на закон изрично 
се ставени во негова надлежност. 

Член 2 
Извршниот совет ги врши работите од 

својата надлежност на основа на сојузниот 
Устав, Уставот на НРМ, законите и другите 
акти на Сојузната народна скупштина и На-
родното собрание, како и уредбите и другите 
акти на Сојузниот извршен совет, а на начи-
нот утврден со одредбите на оваа Уредба. 

Со оваа Уредба се одредува и начинот на 
вршењето со уставот утврдените права и дол 
жности на Извршниот совет спрема Народ-
ното собрание. 

За правана и дрлжностите на Извршниот 
совет спрема републичките органи на упра-
вата важат одредбите на Законот за држав-
ната; управа, Законот за органите на управа-
та во Народна Република Македонија и оваа 
Уредба. 

Член 3 
Извршниот совет се состои од најмалку 

девет члена кои согласно член 76 став 1 од 
Уставниот закон, ги избира Народното собра-
ние од редот на Републичкиот собор. 

Член 4 
Извршниот совет може да предложи на 

Народното собрание да го наголемо или на-

мали бројот! на членовите на Советот, или да 
избере односно да разреши поедин член на 
Советот. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И 
СЕКРЕТАР 

Член 5 
Извршниот совет има претседател, еден 

или повеќе потпретседатели и еден секретар. 
Член 6 

Претседателот) на Извршниот совет го 
претстатува Советот. 

Претседателот ги потпишува указите за 
прогласување на законине, уредбите и дру-
гите акти што ги донесува Извршниот совет. 

Член 7 
Во) случај Чл1сутност или подолготрајна 

болест Претседателов на Извршниот совет тд 
заменува еден од потпретседателите кого ќе 
го одреди Извршниот совет. 

Член 8 
Претседателот има свој кабинет. 

Член 9 
Потпретседателите на Извршниот совет 

вршат работи одредени со оваа Уредба, како 
и други работи што ќе ги одреди Советот. 

Потпретседателот кого ќе го одреди Сове-
тот донесува решенија за службеничките од-
носи на службениците што ги назначува Со-
ветот. 

Член 10 
Секретарот на Извршниот совет ги под-

готвува седниците, се грижи за доставување-
то на заклучоците на Советот на републич-
ките органи на ^управата и на другите дрт-
жзвни органи и може од нив да бара извеш-
таи и податоци- за спроведувањето на тие за-
клучоци, го чува државниот печат и оригиг 
налните текстови на законите, уредбите и 
другите прописи на Советот, води преписка 
РО име на Советот и врши други работи што 
ќе му ги одреди Советот. 

Во името на Советот секретарот дава со-
гласност на решени!ата на службеничките 
односи на службениците од прва врста освен 
оние шио ги назначува Советот и донесува 
други решенија за кои го Советот овласти. 
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Секретарот има права на наредбодавец за 
извршување претсметката на Извршниот со-
вет. 

Во случај отсутност или спреченост на 
секретарот на Советот, него го заменува чле-
нот на Советот кого Советот му го одредил 
за заменик. 

Член 11 
По својот избор Извршниот совет на пр-

вата седница избира од редот на своите чле-
нови потпретседатели и секретар. Тие се из-
бираат за времето за кое е Советот избран. 

Пред изборот на поттгреседатели, Советот 
одлучува колку потпретседатели ке избере. 

Изборот! на потпретседателите и секрета-
рот се врши на основа поединечни предлози. 
Предлог може да поднесе секој член на Со-
ветот. 

Ако има два или повеќе кандидати, из-
бран е оној кандидат што добил најголем 
број гласови. 

Советот може да ги разреши потпретседа-
телите и секретарот и пред да истекло вре-
мето за кое се избрани. 

Ш. РАБОТА НА СОВЕТОТ 
1 . * Седници 

Член 12 
Извршниот совет за работите од својата 

надлежност одлучува во седница, освен ако 
за решавање на поедини работи со аваа Уред 
ба не е инаку одредено. 

Член 13 
Седниците на Советот ги свикува претсе-

дателот или еден од потпретседателите. 
Седница ќе се свика и по барање на нај-

малку три члена на Советот. 
Поканата за седница го содржи и предло-

гот на дневниот ред за седницата. 
На членовите на Советот на! доцна три де-

на пред седницата, ќе им се достави матери-
јалот за секое прашање предложено за днев-
ниот ред на закажаната седница. 

Советот може да одреди еден постојанен 
ден за периодично одржување на своите сед-
ници. 

Член 14 
На седниците на Советот претседава прет-

седателот на Советот. 
Кога претседателот не присаствува на 

седницата, претседава еден од присатните 
потпретседатели. 

Член 15 
Дневниот ред на седниците го утврдува 

Извршниот совет на основа предлогот на 
Координациониот одбор. 

Во случај итност Советот може да одлучи 
на дневен ред да стави и прашање по кое на 
членовите па Советот не им е преподао до-
лгаш* материјалот, 

Член 16 
Во текот на претресот или по завршениот 

претрес Советов може да одлучи предлогот 
на прописот или друго прашање да се симне 
од дневниот ред, како и предлогот да му се 
врати на одборот или на комисијата на про-
учување, или изработката на нов нацрт од-
носно предлог да му се довери на надлежни-
от државен секретаријат, републички совет 
односно секретаријат на Советот. 

Член 17 
Советот одлучува со мнозинство од гласо-

вите на присатните членови. 
Гласањето е јавно и се врши со кревање 

рака цли. поименично. 

Член 18 
За седниците на Советот се води запис-

ник, што го> содржи дневниот1 ред и заклучо-
ците што се донесени по поедините прашања. 

Секој член на Советот има право да бара 
неговиот предлог и изјави да се внесат во за-
писникот. 

За водењето на записникот се грижи се-
кретарот на Извршниот совет. 

Секретарот на Советот е должен пред на-
редната седница да им го стави записникот 
за седницата на увид на членовите на Сове-
тот. Ако на наредната седница ниеден член 
на Советот не стави забелешка на записни-
кот, записникот1 го оверува претседателот на 
Советот, односно потпретседателот кој прет-
седавал на седницата и секретарот на Сове-
тот. 

Советот може да одлучи да се на седни-
цата водат стенографски белешки. 

2) Права и должност* членовите на 
Советот 

Член 19 
Членовите на Извршниот совет имаат пра 

во и должност да присаствуваат на седни-
ците на Советот и да учествуваат во претре-
сувањето и гласањето. 

Секој член* на Извршниот совет може 
пред седницата или на седницата да предло-
жува поелино прашање да се стави на дне-
вен, ред. Предлогот ставен пред седницата се 
упатува до секретарот на Советот. 

Член 20 
Секој член на Советот може за време на 

претресот на одредена точка на дневниот ред 
да предложува изменувања и дополнувања 
на нацртите односно предлозите, како и да 
предлага одреденото прашање да се симне 
од дневниот ред и да се упати на работа на 
одбор, комисија, државен секретаријат или 
секретари! ат на Советот. Овие права члено-
вите ги вршат до ставањето да одредено пра-
ш а а да гласање. 
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Член 21 
Членовите на Советот имаат право и дол-

жност! да учествуваат во работата на одбо-
рите и комисиите чии членови се, да го прет-
ставуваат Извршниот совету на Народното 
собрание, неговите домови, одбори, комисии 
во одборите и комисии на домовите на Народ 
ното собрание, како и пред други установи и 
организации кога Советот за тоа ги овласти. 

Членовите на Советот можат да учеству-
ваат и во работата на одборите чии не се чле 
кови но ке можат да учествуваат во гласа-
а т 

Член 22 
Своите правни акти Советот ги донесува 

во вид на уредби, одлуки, упатства, реше-
нија и смерници. Силе овие акти се утврду-
ваат во писмена форма. 

Советот може да донесува и заклучоци и 
објасненија. 

Член 23 
Со уредба Советот донесува општи одред-

би за извршување на републичките закони, 
како и за извршување сојузните закони, со-
јузните уредби и републичките општи зако-
ни само ако Советот! е за тоа овластен со за-
кон или уредба. 

Со уредба се пропишува организацијата и 
работењето на Советот, организацијата на 
републичките државни секретаријата и ре-
публичките совети и оснивањето и органи-
зацијата на самостојните републички органи 
на управата и самостојните установи што ги 
оснива Советот и се утврдуваат општи на-
чела за организацијата и делувањето на ор-
ганите на управата на народните одбори и са-
моуправни установи што ги основало Народ-
ното собрание. 

Советот донесува одлука кога тоа е пред-
видено со закон или уредба, кога решава за 
поедини прашања и мерки од општо значе-
ње ,како и за други прашања од општо зна-
чење што не се уредуваат со уредби и упат-
ства. Советот во Форма на одлука донесува и 
акти за раптгутнтач^ на Народното собрание 
во слVчаите на несогласност на домовите, за 
распишување избоди за Народното собрание, 
за распишување избори на народен одбор на 
сколи! а, односно околиски собор или собор на 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, на народен одбор на околија 
и за групно помилување. т1 

Со упатства за извршување на ПРОПИСИ 
се утврдуваат парвила за постапувањето и ра 
ботењето на републичките органи на упра-
вата, за вршење на управни работи од страна 
на тие органи, за организирање извршува-
њето на законите и прописите на Извршниот 
совет. 

Советот со решение одлучува за назна-
чувањата, именувања; и разрешувања, за по-
едини конкретни прашања, за давање согла-
сност на акти на други органи, установи и 

организации, за поништување, укинуваше и 
задржување на акти на други органи, уста-
нови и организации, за поединечни помилу-
вања, како и во другите случаи предвидени 
со прописи. 

Член 24 
Советот донесува заклучок по начелните 

прашања и ставови, за утврдување план за 
подготвување на прописи и други акти и 
мерки, како и во другите случаи во кои не 
одлучува со други акти. 

Член 25 
Советот може со објаснување да ја утвр-

ди смислата на поедини одредби на уредба. 
Ова објаснување е задолжително. • 

Член 26 
Освен актите кои задолжително ги пот-

пишува претседателот на Советот, прописите 
и другите акти, донесени на седница на Со-
ветот што се објавуваат ги потпишуваат 
претседателот или потпретседателот на Со-
ветот кој претседавал на седницата и секре-
тарот на Советот, а решенијата што не се 
објавуваат ги потпишува секретарот на Со-
ветот. 

1У. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И 
НАЧИН НА РАБОТЕЊЕ 

Член 27 
За припремање и претресување на пра-

шањата од делокругот' на Советот и за ор-
ганизирање на својата работа и за вршењето 
на поедини работи одредени со оваа Уредба 
Советот образува одбори, комисии и струч-
ни совети и на своите членови им поверува 
одредени должности. 

2. О д б а р и 

Член 28 
Извршниот совет ги има следните одбори: 
1) Координационен одбор; 
2) Одбор за внатрешна политика; 
3) Одбор за стопанство'; 
4) Одбор за школство, просвета и кул-

тура; 
5) Одбор за народно здравје и социјална 

политика; 
6) Одбор за организационо-управни пра-

шања. 
Советот со свота одлука може да образува 

и доуги одбори, како' и да ги укинува или 
спојува постојните. 

Член 29 
Координанисниот одбор го сочинуваат 

претседателот, потпретседателите, секретарот 
и членови на Совест кои ги именува Сове-
тот. Претседателот'на Советот е претседател 
на Одборот. 

Претседателот! и членовите на другите од-
бори ги именува Извршниот совет од редот 



Бр. ТА — Стр. 404 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 14 август 1956 

ка своите членови, а членовите може да ги 
именува и од редот на сојузните и републич-
ките народни пратеници, претставниците на 
Републичкиот совет на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, други општествени ор-
ганизации и установи или вишите републич-
ки и сојузни службеници и други стручња-
ци. Претседателите на овие одбори се чле-
нови на Извршниот совет. 

Составот и бројот на членовите на овие 
одбори го одредува Советот со своја одлу-
ка за именување членови на одборот. 

Одлуката за именувањето на претседате-
лите и членовите на одбор се објавува во 
„Службен весник на НРМ". 

Член 30 
Координационо^ одбор го составува пред-

логот на дневниот ред на седницата на Из-
вршниот совет; 

ја ускладува работата во Советот; 
ги претресува прашањата и ги утврдува 

нацртите и предлозите од прописи што се од 
несуваат на општествениот план, државни-
от и стопанскиот систем; 

ги претресува прашањата за законитоста 
на актите на органите,, установите и органи-
зациите над кои надзор во поглед на закони-
тост на.работата врши Извршниот совет; 

донесува решенија и одлуки за одредени 
работи од надлежноста на Советот за кои ќе 
го овласти Советот. 

Решенијата и одлуките од претходниот 
спав се донесуваат како акти на Извршниот 
совет. 

Член 31 
Во делокругот на Одборот за внатрешна 

политика спаѓаат прашањата на внатрешни-
те работи, правосудството, обвинителството, 
имотно-правните прашања, како и дау гите 
прашања на внатрешната политика што не 
спаѓаат во делокруг на другите одбори. 

Во делокруг ка Одборот за стопанство 
спаѓаат прашањата за приготвувањето и 
спроведувањето на перспективниот опште-
ставен план, прашањата на стопанската по-
литика, прашањата на приготвувањето на 
годишните општествени планови, како и ут-
врдувањето на предлогот^ на републичкиот 
буџет. 

Во делокругот! на Одборот за школство, 
просвета и култура спаѓаат прашањата на 
школство™, проев егата и културата* на на-
учните установи и организацииве за научна 
работа и физичка култура. . 

Во делокругот на Одборот за народно 
здравје и социјална политика спаѓаат пра-
шањата на здравствената заштита, здрав-
ствените установи, социјалната заштита, со-
цијалното осигурување и трудовите односи. 

Во делокругот на Одборот за организации 
оно-уиравни прашања спаѓаат прашањата за 
§ргаци?^цијата да управава, општата упра^ 

ва, службеничките односи, претресување и 
давање мислења за претсметките на репуб-
личките органи на управата и установите 
што се финансираат од републичкиот буџет, 
како и другите прашања што но, се во дело-
кругот на другите одбори. 

Член 32 
Одборите на Извршниот совет во рамките 

на својот делокруг: 
ги претресуваат прашањата од надлежно-

ста на Извршниот совет и на Советот му 
предлагаат донесување на соодветни заклу-
чоци и мерки; 

ги утврдуваат нацртите од закони и пред-
лозите од прописи на Извршниот совет; 

му предлагаат на Советот донесување на 
соодветни акти и мерки во врска со неговото 
право на надзор над законитоста на работата 
на самостојните републички органи на упра-
вата и самостојните установи и организации; 

даваат мнение за предлозите што самос-
тојните републички органи на управата и са-
мостојните установи и организации согласна 
со прописите му ги поднесуваат на Советот; 

им даваат мнение на републичките органи 
на управата за начелните прашања во врска 
со извршувањено на законите, другите про-
писи и заклучоците на Советот; 

донесуваат заклучоци за приготвување на 
нацрти материјал од делокругот на Советот; 

даваат во името на Советот, согласност на 
правилниците и другите акти на републич-
ките органи на управата и самостојните ус-
танови и организациите за кои е пропишана 
согласност, а за кои Советот тоа го одреди. 

Одборите во рамките на својот делокруг 
можат да бараат од републичките органи на 
управата извештаи за извршувањето на со-
јузните и републичките закони и прописи. 

Член 33 
Одбориве се должни да соработуваат со 

надлежните одбори и комисии на Народното 
собрание, како и начелните и другите пра-
шања од поголемо политичко значење од 
својот делокруг во согласност со Извршниот 
совет да ги предлагаат за дневниот ред на 
Народното собрание, неговите домови, одбо-
ри и комисии. 

Член 34 
Одборите работат на седници. 
Претседателот на одборот ја свикува и 

подготвува седницата, претседава на истата 
и се грижи за извршување на заклучоците. 
Претседателот во случај на спреченост, го 
заменува еден од членовите1 на одборот кого 
го одредува одборот. 

Одбори|т)е донесуваат полноважни заклу-
чоци со мнозинство ш ГЈШСОШ Ца присатни-
те членови, 
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Член 35 
Претседателот на одборот' во рамките на 

делокругот на одборот ги врши правата и 
должностиве на член на, Извршниот совет 
одредени во чл. 47 од оваа Уредба. Одборот 
може да го овласти претседателот да во сми-
сла на заклучоците на одборот дава пропи-
шани согласности и да се грижи за вршењето 
и,на други работи од делокругот на одборот. 

Член 36 
Одборите можат да ги повикуваат на сво-

ите седници државните секретари, држав-
ните потсекретари и секретарите во Советот 
како и други виши службеници и стручњаци 
за давање објаснувања и миени ја по одреде-
ни прашања. 

Секретарот за законодавство и организа-
ција може да присаствува на седниците на 
сите одбори кога се на дневен ред на-
црти на закони и други прописи, а Се-
кретарот за општи стопански работи кога 
се на дневен ред прашања и прописи од об-
ласта на стопанството'. Тие можат во согла-
сност со претседателот на одборот да ги овг. 
ластат своите непосредни заменици да при-
саствуваат на седници. 

Член 37 
Државните секретари] ати, републичките 

совети и секретаријатите на Извршниот со-
вет должни се да го обезбедат извршувањето 
на заклучоците на одборите на Извршниот 
совет, за нив да вршат определени стручни 
работи во рамките на својот делокруг, како 
и да приготвуваат нацрти на прописи и 
други акти кои им ги тие доверат. 

Одборите на Извршниот совет можат да 
образуваат стручни комисии за разгледува-
ње на поедини прашања и за приготвување 
нацрти на закони и други прописи и акти на 
Советот, ако се работи за прашања од дело-
кругот на повеќе републички органи. 

Член 38 
За седнициве на одбор се води записник 

во кој се внесуваат заклучоците донесени на 
седницата. 

Записникот го оверува^ претседателот. 
3. К о м и с и и 

Член 39 
Извршниот совет ги има следниве посто-

јани комисии: 
1) Административна комисија; 
2) Комисија за помилувања; 
3) Комисија за прашањата на продуктив-

носта на трудот, плати и кадрови во стопан-
ството; 

4) Комисија за унапредување на земјодел-
ството и шумарството. 

Постојаниве комисии се отпиваат, споју-\ 
ваат и укинуваат на истиот начин како и од-
борите на Советот. 

Претседателот и членовите на постојани-
те комисии ги именува Извршниот совет од 
редот на своите членови, а поедини членови 
може да именува и од редот на сојузните и 
републички народни пратеници, стручњаците 
и претставниците на, поедини установи и ор-
ганизации. 

Член 40 
Административната комисија врши рабо-

ти од надлежноста на Извршниот совет и до-
несува решенија во управната постапка и 
други конкретни решенија во работиве од 
надлежноста на Извршниот совет, што ќе ги 
одреди Советот со своја одлука. 

Член 41 
Комисијата за помилувања ги проучува и 

подготвува предлозите за Извршниот совет 
за групни помилувања, како и прелозите за 
поединечни помилувања. 

Решението за поединечно помилување е 
донесено ако со предлогот на Комисијата за 
помилувања се согласи претседателот одно-
сно овластениот потпретседател на Советот, а 
го потпишува претседателот односно овла-
стениот потпретседател на Советот. 

Член 42 
Комисијата за прашањата на продуктив-

носта на трудот, платите и кадровите во сто-
панството ги проучува и го организира про-
учувањето на прашањата за продуктивно-
ста на трудот, трудовите односи, стручните 
кадрови и платите во стопанството, пригот-
вува предлози за Извршниот совет и доне-
сува во областа на плажите решенија од над-
лежноста на Советот. 

Член 43 
Комисијата за унапредување на земјо-

делството и шумарството ги проучува и го 
организира проучувањето на прашањата за 
унапредување на земјоделството и шумар-
ството и приготвува предлози на Извршни-
от совет за донесување на прописи и мерки 
за работите од својот делокруг. 

Член 44 
Во поглед начинот на работа и решавање 

на комисиите важат! одредбите на оваа Уред 
ба за начинот на работа и решавање ка од-
борите. 

Член 45 
Извршниот совет може за приготвување 

на поедини прашања, како и за вршење на 
други работи од својата надлежност да об-
разува повремени комисии. 

Извршниот совет може да ги овластен по-
времените комисии да донесуваат поедини 
решенија од надлежноста на Советот. 

Делокругот и овластувањата на повремен 
ните комисии се утврдува со одлуката за 
нивното оснивање. 
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Член 46 
Претседателот! и членовите на повреме-

ните комисии ги именува Извршниот совет 
од редот на своите членови. Членови на по-
времените комисии може Извршниот совет 
да именува и од редот на другите граѓани 
што можат да придонесат за работата на ко-
мисијата. 

Претседателот на повремена комисија мо 
ра да биде член на Извршниот совет. 

Одделни должности на поедини членови 
на Извршниот совет 

Член 47 
Извршниот совет може на поедини чле-

нови да им ја довери грижата за проучува-
ње на одредени прашања и приготвување 
на предлози за кои одлучува Извршниот со-
вет, како и за спроведување на заклучоци-
те на Советот и неговите одбори по тие пра-
шања. Поедините одбори можат во рамките 
на својој делокруг, да му ја доверат истата 
должност на својот член кој е член на Из-
вршниот совет. 

За спроведување заклучоците на Советот 
и неговите одбори членот на Советот, во 
рамките на доверена^ му должност, сора-
ботува со надлежните органи на управата и 
во таа цел може да организира состанци и 
советувања и да бара извештаи од органите 
на управата. 

Членот на советов ја следи работата на 
органот на управата по прашањата што му 
се ставени во должност и за тоа го известува 
Советот и надлежните одбори. 

Членовите на Советот не можат да бидат 
овластени за донесување решенија. 

Членовите на Советот на кои им се ста-
вени во должност одредени работи, во тие 
работи се известители на седниците на Со-
ветот и неговите одбори. 

Стручни совети на Советот 
Член 48 

Извршниот совет! може како свои сове-
тодавни органи за поедини области да обра-
зува стручни совети. 

Претседателот и членовите на стручните 
совети ги именува Извршнион совет од ре-
дот на претставниците на општествените ор-
ганизации и установи и стручните здруже-
нија, како и од редот на јавните работници 
и истакнатите стручњаци. 

Делокругот и начинот на работа на сове-
тите се утврдува со уредба. Со уредба може 
да се утврди за кои прашања е потребно за-
должително да се бара мнението на струч-
ниот совет. 

Член 49 
Народното собрание, неговите домови, од-

бори и комисии, како и одборите и коми-
сиите на Извршниот совет можат да бараат 
од стручниот совет на Извршниот совет мие 

нија и предлози по поедини одредени пра-
шања од нивниот делокруг. 

Стручниот совет е должен да го стави на 
дневен ред секое прашање што ќе му го упа-
тат органите од претходниот став. 

Одборите и комисиите на Извршниот со-
вет заедно со своите предлози му го подне-
суваат на Советот и мнение™ на надлежни-
от стручен совет ако не се сложат со мне-
ние№ на стручниот совет. 

V. ПОСТАПКА ПРИ ПРИМЕНУВАЊЕТО 
НА ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ 

Член 50 
Нацртите на закони кои Извршниот со-

вет му ги предлага на Народното собрание, 
како и нацртите на прописи и другите акти 
на Советот, се составуваат! во надлежниот 
републички државен секретаријат, репу-
блички совет односно секретаријат на Сове-
тот на основа начелата што ги утврдува Со-
ветот или негов одбор. 

Пред упатувањето на седница на Советот 
овие нацрти се претресуваат! на седница на 
одборот кој го утврдува нивниот текст, до-
колку Советот согласно одредбите на оваа 
Уредба не одлучи веднаш и го земе во пре-
трес. 

Член 51 
Републичкиот орган на управата е дол-

жен нацртите на закони и нацртите на уред-
би пред 'нивното упатување на надлежниот 
одбор на Советот, да ги упати на мислење на 
заинтересираните републички и околиски 
органи на управата, соодветните органи на 
самостојните установи и организации (Репу-
бличкиот совет на Сојузот на синдикатите 
на Југославија, републичките стопански ко-
мори и ел.), нацртите на прописи што ги 
применуваат судовите ќе ги достави на Вр-
ховниот суд на НРМ и на Јавното обвини-
телство на НРМ, а нацртите од прописи што 

' ги применуваат судиите за прекршоци ќе ги 
достави на Советот за прекршоци при Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи. 

Нацртите на закони и прописи што се 
ставаат на дневен ред на одбор на Советот 
истовремено му се упатуваат' и на Секрета-
ријатот за законодавство и организација, а 
нацртите на прописи и предлозите по пра-
шања од областа на стопанството му се до-
ставуваат истовремено и на Секретаријатот 
за општи стопански работи, нацртите на 
прописи и предлозите по прашања за орга-
низацијата на, управата и службеничките 
односи на Секретаријатот за општа управа, 
а нацртите на прописи со кои се установу-
ваат надлежност на судовите или се пропи-
шуваат казнени одредби на Државниот се-
кретаријат за правосудна управа, а ако со 
нацртот1 од прописи се установуваат прекр-
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шоци, нацртот ќе му се достави и на Држав-
ниот секретаријат за внатрешни работат. 

Доставувајќи го нацртот од прописот ре-
публичкиот орган на управата е должен да 
го обавести надлежниот одбор на Советот за 
начелните и другите поважни забелешки на 
другите органи на управата, установите и 
организациите со кои не се согласил, и да 
даде свое образложено мнение по тие забе-
лешки. к 

Ако спроведувањето на одредбите шт'о ги 
содржи нацртот од прописи односно пред-
логот ќе повлекува финансиски издатоци, 
републичкиот орган што го изработува ис-
тиот, ќе му го достави и на Државниот' се-
кретаријат за работите на финансиите за-
едно со образложение од кое посебно ќе се 
види дали се и на кој начин и од кои извори 
обезбедени потребните парични средства. 

Член 52 
Надлежниот одбор пред утврдувањето на 

конечниот текст на нацрт на пропис ќе ги 
расправи сите примени забелешки. Одборот 
може по потреба да повика претставници на 
поедините органи, установи и организации 
што ги ставиле забелешките, да присаству-
ваат на седницата на која се расправува за 
забелешките и усно да го изнесат своето 
мнение. 

По расправување на предлогот и забе-
лешките одборот може да го овласти својот 
претседател да, на основа заклучоците на 
одборот, заедно со предлагачот и Секретари-
јатот на законодавство и организација, го 
утврди конечниот текст на предлогот! да про 
писот што ќе му го упати на Координаци-
ониот одбор на Извршниот совет. 

Член 53 
Кога одборот конечно го утврди предло-

гот на пропис или друг акт, претседателот 
го доставува на секретарот на Советот, за 
изнесување на седница на Советот, со на-
значување на известителот. 

Ако одборот не ги прихвати начелните и 
другите поважни забелешки на државните 
секретаријата, републичките совети или се-
кретаријатите на Советот1, ќе му ги достави 
на Советот со свое мислење. 

Член 54 
АКО предлогот што го претресува одбор 

се однесува на прашање кое спаѓа и во де-
локруг на друг одбор, одборот што ги пре-
тресува прашањата е должен за тоа да го 
обавести претседателот на другиот одбор и 
да побара мислење на тој одбор. Бараното 
мислење може да го даде и претседателот 
доколку за тоа го овласти одборот. По по-
треба одборите можат да одржуваат и заед-
нички седници за претресување на опреде-
лен нацрт или прашање. 

Одборот ќе побара мислење за предлогот 
и од определен член на Советот доколку 

предлогот се однесува на прашања што му 
се ставени во должност, а тој не е член на 
одборот што го претресува предлогот. 

Член 55 
При утврдувањето на предлогот за днев-

ниот ред на седница на Советот, Координа-
циониот одбор може сам да предложи изме-
нување и дополнување на нацртите што ги 
продолжуваат одборите и што ги става во 
предлогот за дневен ред. Координациониот 
одбор расправува и за начелните примедби 
што заедно со предлогот одборите му ги до-
ставуваат на Советот и може Советот да го 
извести со кои од тие начелни примедби не 
се сложил. 

Координациониот одбор може да одлучи 
предлогот да му се врати на надлежниот од-
бор ако смета дека треба да го измени во на-
челните одредби. Ако надлежниот одбор не 
се сложи со мислењето на Координациониот 
одбор, предлогот му се упатува на Изврш-
ниот совет на одлука. 

Член 56 
Ако на седница на Советот се направени 

измени во предлогот на прихватени прописи 
и други правни акѕт(и конечниот текст го 
утврдува Секретаријатот за законодавство и 
организација во соработка со предлагачот. и 
го упатува на претседателот на надлежниот 
одбор. Претседателот на одборот потврдува 
дека текстот на прописот одговара на заклу-
чоците на Советот. Ако дојде до разидување 
во поглед на конечниот текст за тоа одлу-
чува Координациониот одбор. 

Утврдениот текст секретарот за законо-
давство и организација му го доставува на 
секретарот на Советот за потпишување. 

Член 57 
Одборите и старешините на републич-

ките органи на управата во чии делокруг 
спаѓа приготвувањето на нацртите на про-
писи и други акти кои по својата природа се 
такви да за нив треба да се запази тајна се 
должни да се грижат и се одговорни за за-
пазување на тајната. Тие можат да опреде-
лат во поглед на приготвувањето на овие 
акти да се отстапи од поедини одредби на 
оваа Уредба кои се однесуваат на постапката 
за барање мнение од другите органи на уп-
равата, организации и установи и прописот 
непосредно да му се упати на Извршниот 
совет. 

Член 58 
Секретарот за законодавство и организа-

ција дава налози за објавување на пропи-
сите на Извршниот совет и републичките 
органи на управата и на другите нивни тек-
стови во „Службен весник на НРМ". 

Објавувањето на исправки во прописите, 
ако објавениот текст не е истоветен со ори-
гиналот, го одобрува секретарот на Изврш-
ниот совет. ; 



Вр. 24 — Стр. 408 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ПРМ 14 август 

Ако секретарот за законодавство и орга-
тнизација установи дека поедини продици 
или други акти на државен секретаријат или 
друг републички орган на управата не е во 
согласност со закон или прописи на Сојуз-
ниот извршен совет, Извршниот совет или 
прописите4 на сојузните и републичките ор-
гани на управата, ќе му укаже на оваа несо-
гласност на Извршниот совет, кој може пред 
донесувањево на конечна одлука да го запре 
објавувањето на актот во „Службениот вес-
ник на НРМ". 
VI. ВРШЕЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНО-

СТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
ПРЕМА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ 

Член 59 
Извршниот совет може да му довери на 

еден од своите членови грижата за извршу-
вањето на обврските на Советот према На-
родното собрание како и за ставање на дне-
вен ред на Собранието на начелните и по-
важните прашања од општ интерес за кои 
Собранието треба да претресува и решава. 

Овој член на Советот се грижи и за по-
стојаната соработка на Советот и неговите 
одбори со Собранието, неговите домови, од-
бори и комисии. 

Член 60 
Сите прашања на пратениците и другите 

прашања што му се поставени на Извршни-
от совет во Собранието, неговите домови, од-
бори и комисии му се упатуваат на Изврш-
ниот совет преку секретарот на Советот. 

Сите писмени одговори на пратеничките 
и другите прашања што1 се поставени во Со-
бранието ги потпишува и упатува претседа-
телот на одборот во чиј делокруг спаѓа по-
ставеното прашање, односно во рамките на 
дадените им овластувања потпретседателот, 
секретарот или определен член на Советот. 

Усните одговори на Извршниот совет на 
„поставените пратенички прашања ги изло~ 
жува претставникот на Советот. 

Член 61 
Извршниот совет може за одделни пра-

шања да одреди член на Советот како свој 
претставник кој во името на Советот ќе уче-
ствува во работата на одборите и домовите 
на Народното собрание. 

Член 62 
За составување одговори на прашањата 

од народните пратеници или од одборите на 
Народното собрание или неговите домови 
што му се упатени на Извршниот совет, се 
грижи одборот на Советот!, во чиј делокруг 
снага поставеното прашање односно опреде-
лен член на Советот. 

Член 63 
Извршниот совет задолжително упатува 

свои повереници кога на седницата на одбо-

рите, домовиве или на заедничката седница 
на домовите се претресува предлог на закон 
или друг акт што го поднел Советот. Извр-
шниот совет ќе упати повереник и во дру-
гите случаи кога тоа го бара дом, одбор, или 
Претседателот на Собранието, или кога Со-
ветот смета дека тоа е потребно. 

Поверениците се одредуваат од редот на 
вишите службеници и другите, стручњаци 
на републичките органи на управата. 

Поверениците ги именува секретарот на 
Извршниот совет. Покрај поверениците мо-
жат да се, одредат и поедини стручњаци кои 
ќе приготвуваат на седниците на одборите 
на домовите или на заедничките седници. 

Секретарот за законодавство и организа-
ција е постојанен повереник во законодав-
ните одбори на обата дома на Народното со-
брание. 

Член 64 
Повереникот дава обавестувања и објас-

нувања по предлозите на законите и дру-
гите акти и за другите прашања што одбо-
рот или домот ги претресува. Повереникот 
може пред одборот да го изнесе ставот на 
Извршниот совет по определено прашање 
или да изнесе свое мислење. 

Повереникот може да предложи одборот 
да го одложи решавањето на поедино пра-
шање за определено време за да се запознае 
Извршниот совет со предложеното решение. 

Повереникот е должен од Извршниот со-
вет да бара упатства по прашањата од на-
челно или општо политичко значење по 
кои Извршниот совет порано не завзел став. 

Поверениците во разните одбори на Со-
бранието се должни да соработуваат и да го 
ускладуваат својој став по заедничките пра-
шања што се претресуваат во одборите. 

Член 65 
Ако на седницата на одбор присаствуваат 

и претставник на Извршниот совет и пове-
реник, ставот на Извршниот совет по пра-
шањето што се претресува пред одборот, го 
изнесува претставникот на Извршниот^ со-
вет. 

Член бб 
На барање на дом, одбор или комисија на 

Собранието секретарот на Извршниот, совет 
одредува кој републички орган на управата 
ќе им укаже стручна соработка. 

Републичките органи на управата оппггат 
со Народното собрание и неговите одбори 
преку секретарот на Извршниот совет. 
УШ. АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАРИ-

ЈАТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИ-
НИЦИ НА СОВЕТОТ 

Член 67 
За вршење на административните и тех-

нички работи на Советот постои Админи-
стративен секретаријат. 
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Со работана на Административниот се-
кретаријат раководи помошник на секрета-
рот на Извршниот совет. 

Административниот секретаријат може 
да има управи, одделенија, одсеци и бирои. 

Организацијата и делокругот на поеди-
ните организациони единици на Администра 
тивниот секретаријат го пропишува секре-
тарот на Извршниот совет во согласност1 со 
Одборот за организационо-управни праша-
ња. 

Член 68 
За службеничките односи на службени-

ците на Административниот секретаријат, 
освен за оние шг(о ги назначува Советот, ре-
шава секретарот на Советот. с 

Секретарот на Извршниот совет може да 
го овласти својот помошник да донесува ре-
шенија за службеничките односи на служ-
бениците во Административниот секретари-
јат на Советот. 

УШ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 69 

Оваа Уредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 272 
30 јули 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Пр етседате л, 
Васил Ѓоргов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

190. 
На основа член 30 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/56), во 
врска со член 4 од Уредбата за платите на 
сојузните државни секретари и други рако-
водни службеници на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/54 и 18/54) 
Извршниот* совет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ КООРДИНАЦИОНИ-
ОТ ОДБОР НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ДА 
ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА И ОДЛУКИ ПО 
РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ 
I. Се овластува Координационо^ одбор 

на Извршниот совет1 да донесува решенија 
од надлежност на Извршниот совет и тоа: 

1) за располагање со средствата од бу-
џетската резерва; 

2) за назначување и разрешување по-
мошници на државните секретари, помош-
ниците на секретарите во Извршниот совет 
и други виши службеници во републичките 

органи и установи за чие назначување и раз 
решување е надлежен Извршниот совет; 

3) за одредување заменици на секретари-
те во Извршниот совет; 

4) за одредување плати на републичките 
државни секретари, секретарите на репу-
бличките совети, секретарите во Извршниот 
совет, претседателот на Врховниот суд на 
НРМ, јавниот правобранител на НРМ, ди-
ректорот на републичкиот Завод за стопан-
ско планирање и другите раководни службе-
ници во републичките државни органи и ус-
танови; 

5) за образување посебни комисии и ко-
лективни органи за кои е надлежен Изврш-
ниот совејт! и за именување членови на тие 
комисии и органи, осем стручните совети на 
Извршниот совет и повремените комисии на 
Извршниот совет; 

6) за давање согласност за назначување 
секретари на републичките комори (член 8 
ст|ав 2 од Уредбата за здружување на сто-
панските организации); 

7) за именување членови на управниот 
одбор односно раководителот на установите 
и установите со самостојно финансирање ако 
со решението за основањето на установата 
тоа му е ставено' во надлежност на Извршниот 
совет; ) 

8) за други конкретни прашања за кои е 
надлежен Извршниот совет, а кои не се ста-
вени во делокруг на одбор или комисија на 
Советот односно во делокруг на потпретсе-
дателите или на секретарот на Советот. 

П. Се овластува Координационо«* одбор 
на Извршниот совет да донесува одлуки за 
установување дополнителни плати за служ-
бениците на републичките органи и устано-
ви (член 9 од Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните 
органи и установи), како и за утврдување 
систематизацијата на работните места во ре-
публичките органи на управата и во уста-
новите ако систематизацијата не е утврдена 
со уредба. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

ИС бр. 244 
19 јули 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
, Васил Ѓоргов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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191. 
На основа член 40 од Уредбата за орга-

низацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/56), Из-
вршниот совет ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВ-
НАТА КОМИСИЈА НА ИЗВРШНИОТ СО-
ВЕТ ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РА-
БОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ 
I. — Се овластува Административната ко-

мисија на Извршниот совет, покрај решава-
њето по жалбите против решенијата што во 
прва степен во управната постапка ги доне-
суваат државните секретаријата:, колектив-
ните органи и секретаријатите на републич-
ките совети, секретаријатите на Извршниот 
совет, или другите самостојни органи на уп-
равата кога со прописи: е предвидена мож-
ност за жалба до Извршниот совет1, да до-
несува решенија по следниве работи од над-
лежноста на Извршниот совет: 

— во работите околу илинденските пен-
зии и споменици; 

— за ублажување односно деломично 
или потполно ослободување од извршување-
то на правосилно изречена дисциплинска 
казна против поедини службеници; 

— по жалбиве од службеници против ре-
шенијата за казна за дисциплински неуред-
ност ; 

— по барање за заштита на законитоста 
против правосилните одлуки на Вишиот 
дисциплински суд при Извршниот совет; 

— по барање за заштита на законитоста 
што го поднесува јавниот обвинител против 
решенијата на државен секретаријат, колек 
тивните органи и секретаријатите на репу-
блички совет, секретаријат на Извршниот 
совет односно друг самостоен републички 
орган донесено во управната постапка; 

— за ослободување од плаќање надоме-
сток на штета или за откажување од напла-
тување на надоместок за кое по важечките 
прописи е надлежен Извршниот совет; 

— по молбите и притужбите упатени до 
Извршниот совет а за чие решение не се 
надлежни управните органи или судовите. 

П. — Оваа одлука влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

ИС бр. 245 
19 јули 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, е. р. Љупчо Артов, е. р. 

192. 
На основа член 174 од Законот за универ-

зитетот во Скопје, Извршниот) совет ја до-
несе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДЕНОТ НА РАЗДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПРАВНО ЕКОНОМСКИОТ ФА-
КУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОП-
ЈЕ И ДЕНОТ НА ПОЧНУВАЊЕ СО РАБО-
ТА НА НОВООБРАЗУВАНИОТ ПРАВЕН 

ФАКУЛТЕТ И НОВООБРАЗУВАНИОТ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

1) Сегашниот Правно-економски факул-
тет на Универзитетот во Скопје се разделува 
во посебен Правен и посебен Економски фа-
култет1 со денот 1 јули 1956 година. 

2) Новообразуваниот Правен факултет и 
новообразуваниот Економски факултет ќе 
почнат со работа на 1 октомври 1956 година. 

3) Оваа одлука влегува во сила на 18 јуни 
1956 година. 

ИС бр. 163 
18 јуни 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршен совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

193. 
Во врска со елементарните непогоди во 

Мавровско — Горна Радика, на основа член 
75 од Уставниот закон, Извршниот совет до-
несува 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПОДЕЛБА И НАЧИНОТ НА КО-
РИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ 
СОЗДАДЕНИ СО ДАДЕНИТЕ ПРИЛОЗИ 

ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ВО МАВРОВСКО 
I 

Вкупната сума од 52.700.000 динари, при-
мена како помош за пострадали^ во Ма-
вровско се распределува на следен начин: 

1) За покривање трошоците околу от-
копувањето на опасноста 21,700.000 дин.; 

2) освен дадената еднократна помош од 
по 50.000 динари на родителите, жените и 
децата на фамилиите на загинатите лица, 
им се доделува на име еднократна помош 
6,000.000 дин.; 

3) на име еднократна помош на ранетите 
работници 300.000 дан.; 

4) на име надокнада за уништените лич-
ни ствари на работниците и пострадали^ 
села и селани 5,000.000 дин.; 

5) останатата сума од 19,700.000 дан., ка-
ко и сумите што евентуално накнадно ќе 
бидат примени, да се внесат во републички 



14 август 1956 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр, 24 — Стр« 40а 

фонд за издршка и школување на децата на 
загинатите работници, кој што фонд за оваа 
цел се формира. 

П 
1. Конкретната расподелба на помошта 

означена во оддел 1 точ. 2, 3 и 4 ќе ја извр-
ши Комисијата при Извршниот совет за 
примање и расподелба на помошта за по-
страдалите од Мавровско а спрема социјал-
ната и материјалната положба на фамилиите 
на загинатите односно ранетите лица. 

2. Паричните износи определени во оддел 
I точ. 2 предвидени за децата,- има да се 
внесат на штедни книшки при Народната 
банка и да се користат само со одобрение на 
старателските органи при надлежните на-
родни одбори на општините. 

3. Средствата од фондот предвиден во 
оддел I точ. 5 ќе ги отпушта Републичката 
комисија за стипендии во согласност со Из-
вршниот совет. 

Ш 
Износот од 30,000.000 динари примени од 

Сојузниот извршен совет се ставу ва на по-
себна сметка како фонд за отклонување по-
следиците од несреќата во Мавровска и Рос-
тушка општина. 

Со овој фонд ќе располагаат- народните 
одбори на општините во Маврово и Росту-
ша, а во согласност со Извршниот совет. 

IV 
За исполнување на оваа Одлука ќе се 

грижи Државниот секретаријат за финан-
сии. 

V 
Оваа Одлука влегува во сила од денот 

на објавувањето во „Службен весник на НР 
Македонија", 

ИС бр. 251 
19 јули 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Васил Горгов, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

194. 
На основа член 19 точка 4 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон за основи-
те на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија, а во врска со чл. 39 
став 1 од Општиот закон за управување со 
училиштата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
11/55), Извршниот совет' донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДНИТЕ СТРУ-
ЧНИ ШКОЛИ И ИНТЕРНАТА, СТОПАН-
СТВА И РАБОТИЛНИЦИ ПРИ ИСТИТЕ ОД 
НАДЛЕЖНОСТ' НА РЕПУБЛИЧКИОТ СО-
ВЕТ ЗА ШКОЛСТВО ВО НАДЛЕЖНОСТ 
НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ 

1. Од надлежноста на републичкиот Со-
вет за школство во надлежност на народни-
те одбори на околиите се пренесуваат сред-
ните стручни школи и интернатите, стопан-
ствата и работилниците при истите и тоа: 
а) На Народниот одбор на Скопска околија 

Учителска школа „Никола Карев" во 
Скопје, 
Албанска учителска школа „Лирија" во 
Скопје, 
Учителско-домаќинска школа во Скопје, 
Средна фискултурна школа во Скопје, 
Средна музичка школа во Скопје, 
Школа за применета уметност во Скопје, 
Економски техникум во Скопје, 
Среднотехничко училиште во Скопје, 
Средна балетска школа во Скопје, 
Интернат при Учителската школа „Нико-
ла Карев" во Скопје, 
Интернат при Албанската учителска шко-
ла „Лирија" во Скопје, 
Интернат при Учителско-домаќинската 
школа во Скопје, 
Интернат при уметничките школи во 
Скопје, 
Интернат при Економскиот техником во 

Скопје и 
Интернат при Среднотехничкото училиш-
те во Скојпје; 

б) На Народниот одбор на Тетовска околија 
Средно земјоделско училиште во Тетово, 
Интернат при Средно земјоделското учи-
лиште во Тетово и 
Стопанство при Средно земјоделското учи 
липгге во Тетово, 

в) На Народниот одбор на Битолска околија 
Учителска школа во Битола, 
Економски техникум во Битола, 
Ветеринарен техникум во Битола, 
Средно земјоделско училиште во Битола, 
Интернат при Учителската школа во Би-
тола, 
Интернат при Економскиот техникум во 
Битола, 
Интернат при Средно земјоделското учи-
лиште во Битола, 
Интернат при Ветеринарниот техникум во 
Битола и 
Стопанство при Средно земјоделското 
училиште во Битола; 
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г) На Народниот одбор на Титоввелешка 
околија 

Хемиско-технолошки отсек на Средно-
техничкото училиште — Скопје во Титов 
Велес и 

Шумарски отсек на Среднотехничкото 
училиште — Скопје во Кавадарци; 
д) На Народниот одбор на Штипска околија 

Учителска школа во Штап, 
Средно земјоделско училиште во Стру-
мица, 
Интернат при УчиШелската школа во 
Штип, 
Интернат при Средно земјоделското учи-
лиште во Струмица и 
Стопанство при Средно земјоделското 
училиште во Струмица; и 

ѓ) На Народниот одбор на Кумановска 
околија 

Школа за механизација на земјоделието 
во Куманово, 

Интернат при Школата за механизација 
на земјоделието во Куманово, 

Стопанство при Школата за механизација 
на земјоделието во Куманово и 

Работилница при Школата за механиза-
ција на земјоделието во Куманово. 

2. На означените народни одбори на око-
лиите се пренесуваат и средствата во прет-
сметките на приходите и расходите на уста-
новите од претходната точка утврдени во 
буџетот на Народна Република Македонија 
за 1956 година. ' 

3. Ивентарот и другиот имот, како и сиот 
наставен персонал и другите службеници и 
работници на установите од точка 1 на ова 
Решение ќе ги преземат надлежните народ-* 
ни одбори на околиите. 

4. Ова Решение влегува во сила од денот 
на неговото објавување во „Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр. 267 
25 јули 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

195. 
На основа член 3 од Законот за органите 

на управата во Народна Република Македо-
нија и став 2 на член 25 од сојузниот Закон 
за државната управа, Извршниот совет го 
донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ 

СЕКРЕТАРИ 
1) За државни секретари се поставуваат 

и тоа: 

— за Државен секретар за финансии 
РОМАНО МОРИЦ, народен пратеник и член 
на Извршниот совет; 

— за Државен секретар за внатрешни 
работи МИЦАЈКОВ МИТО, досегашен Др-
жавен секретар за внатрешни работи; 

— за Државен секретар за правосудна 
управа КАНТАРЏИСКИ ДИМО, досегашен 
Државен секретар за правосудна управа. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 172 

14 јуни 1956 год. 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

196. 
На основа член 3 од Законот на органите 

на управата во НР Македонија во врска со 
член 27 став 2 од Законот на државната уп-
рава, Извршниот совет го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПОТСЕ-
КРЕТАРИ ВО ДРЖАВНИТЕ СЕКРЕТА-

Р И Ј А Т 
1) Во државнине секретаријата се доста-

вуваат за државни потсекретари и тоа: 
— за државен потсекретар во Државни-

от секретаријат за финансии — Поповска 
Блага, досегашен Државен секретар на~Др-
жавниот секретаријат за општи работи и 
буџетот; 

— за државен потсекретар и заменик на 
Државниот секретар во Државниот секрета-
ријат за внатрешни рабови — Чаушев Боро, 
досегашен потсекретар во истиот Државен 
секретаријат; 

-— за државен потсекретар во Државниот 
секретаријат! за внатрешни работи Тозија 
Драги, досегашен потсекретар во истиот Др-
жавен секретаријат. 

2) Ова решение влегува во сила веднага. 
ИС бр. 167 

14 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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197. 
На основа точка 9 член 71 од Уставниот 

закон Извршниот совет го донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗА-
ВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ 

1) За Директор на Заводот за стопанско 
планирање во положај на државен секретар 

• се назначува ГРЛИЧКОВ АЛЕКСАНДАР, 
досегашен директор на истиот Завод. 

2) Ова решение влегува во сила веднага. 
ИС број 173 

14 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

198. 
На основа член 30 од сојузниот Закон за 

државната управа во врска со член 6 од За-
конот за органите на управата во Народна 
Република Македонија, Извршниов совет го 
донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИ-
РЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

1) За помошник на Директорот на Заво-
дот за стопанско планираше во положај на 
помошник на државен секретар се поста-
вува Чемерски Ангел, досегашен помошник 
на Директорот на истиот Завод. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 197 

18 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

199. 
На основа член 17 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот! совет го донесе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ НА РЕПУ-

БЛИЧКИТЕ СОВЕТИ 
1) За секретари на републичките совети 

се именуват и тоа; 

— за Секретар на републичкиот Совет за 
школство се именува ШОПОВ ДИМИТАР, 
началник во досегашниот Совет за просвета; 

— за Секретар на републичкиот Совет за 
просвета и култура се именува ЧАШУЛЕ 
КОЛЕ, службеник во Државниот секретари-
јат за надворешни работи; 

— за Секретар на републичкиот Совет за 
народно здравје се именува Д-р ТОФОВСКИ 
ГЛИГОР, лекар од Скопје; 

—• за Секретар на републичкиот Совет за 
социјална заштита се именува ХРИСТОВ-
СКИ ДРАГАН, потпретседател на Народниот 
одбор на општината Битола. 

2) Ова решение влегува во сила веднага. 
ИС бр. 175 

14 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

200. 

На основа член 3 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македо-
нија во врска со член 39 став 1 од Законот 
за државната управа, Извршниот совет го 
донесе следното 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ СЕКРЕТАРИ 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
1) За секретари во Извршниот совет се 

поставуваат и тоа: 
— за Секретар за законодавство и орга-

низација во положај на државен потсекре-
тар КОРАБАР ПЕРО, досегашен секретар 
за законодавни и управни прашања на Из-
вршниот совет; 

— за Секретар за општи стопански ра-
боти во положај на државен потсекретар 
СИМИТЧИЕВ АСЕН, досегашен државен 
секретар за работите на стопанството; 

— за Секретар за индустрија во положај 
на државен потсекретар СИМЕОНОВ БЛА-
ГОЈ, досегашен секретар на Одборот« за сто-
панство на Извршниот совет; 

— за Секретар за земјоделство во поло-
жај на државен потсекретар Инж. НИКО-
ЛОВ СКИ ФИЛИП, народен пратеник; 

— за Секретар за шумарство во положај 
на помошник на државен секретар Инж. 
ГРУЕВСКИ БОРИС, досегашен директор на 
Управата за шумарство; 

— за Секретар за сообраќај во положај 
помошник на државен секретар ЌОСЕВ СТО-
ЈАН, советник во Извршниот совет; 

— за Секретар за отеков промет во по-
ложај помошник на државен секретар ША-
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МИ МОРИС, досегашен заменик директор во 
Претпријатието за меѓународна трговија и 
заступјство „Интеримпекс"; 

— за Секретар за комунални работи и ур-
банизам во положај на помошник на државен 
секретар Инж. КИРИЈАС ТИБЕРИЕ, досе-
гашен советник во Заводот за стопанско пла-
нирање; 

— за Секретар за труд во положај на по-
мошник на државен секретар ДИМЕВСКИ 
МИЦЕ2 републички инспектор на трудот; 

— за Секретар за општа управа во поло-
жај на помошник на државен секретар ГЕ-
ОРГИЕВСКИ ДУШКО, помошник на Секре-
таром на Извршниот совет. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 174 

14 јуни 1956 година 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

201; 

На основа член 71 точка 9 од Уставниот 
закон, Извршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОРИ НА РЕ-

ПУБЛИЧКИТЕ ЗАВОДИ 
1) Поради реорганизацијата на органите 

на управата за директори на републичкиве 
заводи се назначуваат и тоа: 

— за Директор на Заводот за статистика 
— ПЕКЕВСКИ БОРО, директор на досегаш-
ниот Завод за статистика и евиденција; 

— за Директор на Хидрометеоролошкиот 
завод — СИМОВСКИ КРСТЕ, директор на 
досегашната Управа за метеоролошка и хи-
дролошка служба; 

— за Директор на Заводот за заштита на 
културните споменици и природните ретко-
сти арх. ЧИПАН БОРИС, директор на досе-
гашниот Централен завод за заштита на кул-
турните споменици и природните реткости. 

2) Ова решение влегува во сила веднага. 
ИС бр. 179 

14 јуни 1956 година 
Скопје 

Извршен совет 
Секретар, Претседател, 

Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

202. 

На основа член 100 став 1 од У с т а в н и о т 
закон, Извршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИ-

РЕКЦИЈАТА ЗА ПАТИШТА 

1. За директор на Дирекцијата За пати-
шта се назначува БЛАЖЕВСКИ БОРО, Ди-
ректор на досегашната Управа за патишта, 
патен и езерски сообраќај. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр, 176 
14 јуни 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Киро Георгиевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

203. 
ОБЈАВА 

ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ 
ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ИЗБРАНИ ОД 
САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО 

СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГА-
НИЗАЦИИ 

На основа член 15 бд Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Ма-
кедонија, Секретаријатот! на републичкиот 
Совет за просвета и култура Објавува дека! 
од страна на одредените управни установи 
односно стручни и општествени организации 
за членови на, колегијалниот срган на ре-
публичкиот! Совет за просвета и култура се 
избрани следните претставници на тие уста-
нови односно организации и тоа: 

— за претставник на Сојузот на синди-
катите на Југославија — Републички совет 
за Македонија Милош Шуковиќ, учител, 

—- за Јпре^етавнијк на, Здружението на 
музичките уметници Ќортошев Васил, ар-
тист, 

— за претставник на Здружението' на 
композиторите Прокопиев Трајко, музичар, 

— за претставник на Здружението на 
ликовните уметници Белогаски Љубомир, 
академски сликар, 

-— за претставник на Здружението на 
писателите Шопов Ацо, писател, 

— за претставник на Здружението на 
драмските уметници Милчин Илија, артист, 

— за претставник на Здружението нч 
музичките фолклорист Смокварски Гли-
гор, музичар, 

— за претставник на Заедницата на ра-
ботничките културно-прос^етни организации 
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Трајковски Јевто, секретар на Главниот од-
бор на Заедницата, 

— за претставник на „Народна просвета" 
Леов Јордан, правник, 

— за претставник на Централниот коми-
тет на Народната младина Апостолски Дим-
че, студент, 

— за претставник на Здружението на 
филмските работници Петковски Љубе, 
филмски снимател, 

!— за претставник на Музеј ско-конзер-
ваШорското друштво на НРМ и Здружение-
то на археолозите Икономов Петар, доцент, 

— за претставник на Друштвото на би-
блиотекарите Митрова Рада, библиотекар, 

— за претставник на Здружението на 
архивските работници Талевски Тодор, ар-
хивот, 

Бр, 126 
3 август 1956 год. 

Скопје 
Од секретаријатот ига репуб. Совет 

за просвета и култура 

204. 
ОБЈАВА 

ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ 
ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
НАРОДНО ЗДРАВЈЕ ИЗБРАНИ ОТ! СА-
МОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО 
СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

На основа член 15 од Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Ма-
кедонија, Секретаријатот на републичкиот 
Совет за народно здравје објавува дека од 
страна на одредените управни установи од-
носно с|т|ручни и општествени организации 
за членови на колегијалниот орган на репу-
бличкиот Совет за народно здравје се избра-
ни следните претставници на тие установи 
односно организации и тоа: 

— за претставник на Македонското ле-
карско друштво Д-р ЉУБЕН САВЕВ, лекар 
поп Институтот за туберкулоза на НРМ — 
Скопје; 

— за претставник на Централниот хи-
гиенски завод Д-р НИКОЛА ГЕОРГИЕВ, ле-
кар-службеник при Централниот хигиенски 
завод во Скопје; 

— за птзетсТавник на Советот на Меди-
цинскиот факултет Д-р ЉУБОМИР ШУКА-
РЕВ, лекар-службеник поп гинеколошко-
акушерската клиника во Скопје; 

— за претставник на Д Р У Ш Т В О Т О на соед 
ните медицински кадрови БЛАГОЈА ВИТА-
НОВСКИ, рентген-техничар при РеиШген-
институт во Скопје; 

—к за претставник на Д Р У Ш Т В О Т О на фар-
мацеутите М-р ЃОРГИ ЈАНКОВ, управител 
на централната аптека во Скопје; 

— за претставник на, Републичкиот со-
вет на Синдикатот на здравствените работ-
ници Д-р ДУШКО ТЕОДОСИЕВ, лекар-
службеник при Детската клиника во Скопје; 

— за претставник на Главниот одбор на 
Црвениот крст АРСОВА ЛЕНЧЕ, дретседа-
тел на Главниот одбор на Црвениот крст; 

— за претставник на Здружението на 
ветеринарите Д-р СПИРО КАЛИНСКИ, на-
челник на одделението при Ветеринарниот 
институт — Скопје; 

— за претставник на Сојузот на синди-
катите на Југославија — Републички совет 
за Македонија БЛАЖО КАМЧЕВСКИ, прет' 
седател на републичкиот одбор на металур-
гиските работници; 

— за претставник на Републичкиот за-
вод за социјално осигурување ЛАЗАР ДИ-
МИТРОВСКИ, секретар на Радио-Скопје. 

Број 444 
4 август 1956 година 

Скопје 
Од Секретаријатот нд 

републичкиот Совет за народно 
здравје 

205. 

ОБЈАВА 
ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ 
ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ИЗБРАНИ ОД 
САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ОДНОСНО 
СТРУЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

На основа член 15'од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македо-
нија, Секретаријатот на Советот за соци-
јална заштита објавува дека од страна на 
одредените самоуправни установи односно 
стручни и општествени организации, за чле-
нови на колегијалниот орган на републич-
киот Совет за социјална заштита се избра-
ни следните претставници на тие установи 
односно организации и тоа: 

За претставник на Советот на друштвата 
за грижи и воспитување на децата и мла-
дината на Македонија — ДИМИТРОВИМ 
БЛАГОЈ; 

за претставник на Централниот комитет 
на Народна младина на Македонија — ПЕРО 
БОГАТИНОВСКИ; 

за претставник на Сојузот на женските 
друштва Д-р СТРАЛА МЕРИ; 

за претставник на Главниот одбор на Цр-
вен крст СТАНКОВСКИ БОРО; 

за претставник на воено вој нете инвалид 
ди — РАМПОВА БЛАГА; 
- за претставник на Главниот одбор на Со-

јузот на борците — ИЛИЕВСКИ ТОМЕ; 
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за претставник на Друштвото на педа ро-
зите — КОПРОВСКИ ЉУПЧО; 

за претставник на Сојузот на синдика-
тите на Југославија — Републичкиот совет 
за Македонија — ПЕЈЧИНОВСКИ АЦО; 

за претставник на републичкиот Завод за 
социјално осигурување — ПЕТРОВСКИ 
АЛЕКСАНДАР. 

Број 237 
14 јули 1956 година 

Скопје 
Од Секретаријатот на репуб. Совет 

за социјална заштита 

По. извршеното сравнување со изворниот текст, 
Извршниот совет утврди дека во текстот на реше-
нието за Средното) училиште за лекарски помош-
ници во Скопје, објавено во „Службен весник на 
НРМ" бр. 21/56 г., се поткрад на ла долу наведената 
грешка, и ја дава следната 

ИСПРАВКА 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА 

ЛЕКАРСКИ ПОМОШНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

1. Во тон. 3, ст. 1, ред. 2, место зборовите „што 
завршиле VI клас. . ." , треба да стои „што завр-
шиле IV клас . . . " 

2. Во точ. 3, ст. 2, место зборовите „наставата 
во Училиштето трае 3 години", треба да стои „на-
ставата во Училиштето трае 4 години". 

Од Извршниот совет на НР Македонија — ИС 
бр. 247 од 7. VIII. 1956 година. 

ЛИКВИДАЦИЈА 

Со Одлуката на Извршниот совет на Народна 
Република Македонија ИС бр. 165 од 14-У1-1956 го-
дина, Државниот секретаријат за работи на сто-
панството, Државниот секретаријат за работи на 
општата управа и буџетот, Советот за просвета на 
НРМ, Советот1 за народно здравје и социјална за-
штита, Управата за шумарство, Управата за земјо-
делие, Упг,1 вата за ветеринарна служба, Управата 
за патишта, патен, и езерски сообраќај, Управата 
за порои и Управата за инвестициона изградба во 
Скопје, престанаа со работа на 15 јуни 1956 година 
и стапија во редовна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници во 
срок од 30 дена по објавуЕаЈњето на овој оглас да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги ис-
платат своите долгови. По истекот на овој »срок Ко-
мисијата ќе ја смета за исправна положбата по кни-
гите а должниците ќе бодат тужени. 

Од Ликвидационата комисија 
(966) 

СОДРЖИНА 

189. Уредба за организацијата и работењето на 
Извршниот совет .— — — — — — — 401 

190. Одлука за овластување Кординациониот 
одбор на Извршниот совет да донесуга ре-
шенија и одлуки по1 работи од надлежност 
на Извршниот совет — — — — — — 409 

191. Одлука за овластување Административна-
та комисија на Извршниот совет да доне-
сува решенија по работите од надлежноста 
на Извршниот совет — — — — — — 410 

192. Одлука за одредување денот на разделу-
вање на Правно-економскиот факултет на 

Универзитетот во Скопје и денот на почну-
вање со работа на новообгазуваниот Правен 
факултет и ноеобразуваниот Економски 
факултет — — — — — — •— — 410 

193. Одлука за расподелба и начинот на кори-
стењето на средствата што се создадени со 
дадените прилози за нострадалите во Ма-
вровско — — — — —^— — — — 410 

194. Решение за пренесување на средните стру-
чни школи и интери ати, стопнаство и ра-

. ботилници при истите од надлежност на 
републичкиот Совет за школство во над-
лежност на народните одбори на околиите 411 

195. Решение за поставување на државни се-
кретари — — — — — — — — — 412 

196. Решение за поставување државни потсе-
кретари во државните секретариј ати — 412 

197. Решение за назначување директор на За-
водот за стопанско планирање — — — 413 

198. Решение за поставување помошник на ди-
ректорот на Заводот за стопанско плани-
рање — — — — — — — — — — 413 

199. Решение за именување секретари на репу-
бличките совети — — — — — — — 413 

200. Решение за поставување секретари во Из-
вршниот совет •— — — — — — — 413 

201. Решение за назначување директори на ре-
публичките заводи — — — — — — 414 

202. Решение за назначување директор на Ди-
рекцијата за патишта — — — — — 414 

203. Објава з?а членовите на колегијалниот ор-
ган на републичкиот Совет за цросвета и 
култура избрани од самоуправните уста-
нови стручни и опшететвени организации 414 

204. Објава за членовите на колегијалниот ор-
ган на републичкиот' Совет за народно 
здравје избрани од самоуправните устано-
ви односно стручни и општествени органи-
зации — — — — •— — — —• — 415 

205. Објава за членовите на колегијалниот ор-
ган на републичкиот Совет за социјална за-
штита избрани од самоуправните установи 
односно' стручни и општествени организа-
ции — — — — — — — — — — 415 
Исправка на Решението за Оредно учили-
ште за лекарски помошници во Скопје — 416 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" новинско издавачко претпријатие — 
СкопЈе, ул »29 ноември". Одговорен уредник II. Јаневски. Пошт фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев*1 II — Скопје. 


