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На основа член 19 од Законот за изменуваше 
и дополнување на Законот за органите на упра-
вата во Народна Република Македонија („Службен 
весник на НРМ" бр. 21/62), Законодавниот одбор на 
Републичкиот собор на Народното собрание на 
НРМ, на својата седница од 19 септември 1962 го-
дина го утврди долу изложениот пречистен текст 
на Законот за органите на управата во Народна 
Република Македонија. 

Пречистениот текст е составен од Законот за 
органите на управата во Народна Република Ма-
кедонија („Службен весник на НРМ" бр. 14/56); 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за органите на управата во Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 39/57); 
Законот за изменување и дополнување на Законот 
за органите на управата на Народна Република 
Македонија („Службен весник на НРМ" бр. 20/58), 
исправката на Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 24/58) и Законот за изменување и допол-
нување на Законот за органите на управата во 
Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ" бр. 21/62). 

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 1300 | 
19 септември 1962 година 

Скопје \ 
ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

1 НА ЗАКОНОДАВНИОТ ОДБОР, 
Никола Алековски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(Пречистен текст) 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат државните секре-

таријата републичките совети, секретаријатите на 
Извршниот совет и другите републички органи на 
управата, што се под непосреден надзор на Из-
вршниот совет и се пропишуваат основни одредби 
за советите и органите на управата на народните 
одбори. 

Член 2 
Надлежноста на републичките органи на упра-

вата и републичките совети, како и надлежноста 
на органите на управата и советите на народните 

одбори се утврдува со закон и други прописи, а во 
согласност со надлежноста на Народна Република 
Македонија односно народните одбори и во рам-
ките на нивниот делокруг утврден со овој закон. 

Член 3 
Државните секретари, секретарите на секрета-

ријатите на Извршниот совет, секретарите на со-
ветите и старешините на другите републички ор-
гани на управата се одговорни, во рамките на де-
локругот на органот со кој раководат и своите 
овластувања, за извршувањето на законите и дру-
гите акти на Сојузната народна скупштина и На-
родното собрание, како и прописите на Сојузниот 
извршен совет и Извршниот совет, за спроведува-
њето на политиката на извршувањето на репу-
бличките прописи што ја утврдуваат Народното 
собрание и Извршниот совет, како и за презема-
њето мерки за извршувањето на тие прописи. 

Државните секретаријата, секретаријатите на 
Извршниот совет и републичките совети, во рам-
ките на својот делокруг, подготвуваат по своја 
иницијатива или по барање од Извршниот совет, 
нацрти на закони и прописи што ги донесува Со-
ветот и му даваат на Советот предлози за доне-
сување на закони и прописи и преземање мерки 
во соодветната област, ги следат прописите и дру-
гите општи акти на народните одбори и нивните 
органи и му укажуваат на советот на нивните про-
писи и други општи акти што се во спротивност 
со законите и другите сојузни и републички про-
писи. ј 

Член 4 
Одредбите на сојузниот Закон за државната 

управа што се однесуваат на републичките органи 
на управата и републичките совети, како и на со-
ветите и органите на управата на народните од-
бори, непосредно се применуваат во Народна Ре-
публика Македонија. 

И. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
И СОВЕТИ 

1. Републички органи на управата 

Член 5 
Државни секретаријати се: 
Државен секретаријат за внатрешни работи и 
Државен секретаријат за работи на финан-

сиите. I 
Член 6 

Секретари]ати на Извршниот совет се: 
Секретаријат за законодавство и организација; 
Секретаријат за општи стопански работи; 
Секретаријат за индустрија; 
Секретаријат за трговија и туризам; 
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Секретаријат за земјоделство и шумарство; 
Секретаријат за сообраќај; 
Секретаријат за труд; 
Секретаријат за правосудна управа; 
Секретаријат за републички буџет и општа 

управа; 
Секретаријат за информации; и 
Секретаријат за народна одбрана. 

Член 7 
За вршење управните работи во областа на 

планирањето од републичка надлежност постои 
како управна установа Завод за стопанско плани-
рање. 

Директорот на Заводот за стопанско планирање 
има положба на државен секретар. , 

Член 8 
За вршење работите на статистичката служба 

од републичка надлежност постои како управна 
установа Завод за статистика. 

Член 9 
Извршниот совет може со уредба одделни се-

кретари] ати на Извршниот совет и управни уста-
нови утврдени со овој закон, да ги укинува и со-
единува, како и да го менува нивниот делокруг 
одреден со овој закон. , 

Уредбите за укинување и соединување на се-
кретаријатите на Извршниот совет и менување на 
нивниот делокруг се поднесува на накнадна по-
тврда на Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија. 

2. Републички совети 

Член 10 
Советите се извршно-управни органи што се 

основаат во областа на просветата, културата, на-
родното здравје, социјалната заштита и другите 
области во кои се применува општествено упра-
вување. 

Советите вршат одредени извршни работи што 
со закон им се ставени во надлежност во областа 
за која се основани. 

Член 11 
Републички совети се: 
Совет за просвета; 
Совет за култура; 
Совет за народно здравје; и 
Совет за социјална политика и комунални 

прашања. 
Член 12 

Работите од надлежноста на советот ги врши 
советот како колективен орган и секретаријат на 
советот. 

Советот како колективен орган работите од 
својот делокруг ги врши на седници. 

Член 13 
Советот како колективен орган го сочинуваат 

претседател и членови на советот избрани од са-
моуправни установи, стручни и општествени орга-
низации како и граѓани што со своите лични и 
стручни способности можат да придонесат во оства-
рување задачите на.советот. 

Бројот на членовите на советот го утврдува 
Извршниот совет со посебна одлука. 

Член 14 
Самоуправните установи, стручните и опште-

ствените организации своите претставници во со-
ветите ги избираат од редот на своите членови. 
Претставниците на установите и организации, по 
правило, ги избира највисокиот орган на устано-
вата односно организацијата, а ако изборот на 
претставниците паѓа помеѓу заседание на најви-
сокиот орган (годишно собрание, пленум и слично), 
изборот го врши друг орган на установата односно 
организацијата (извршен орган и ел.). Одлуката 
за изборот во овој случај му се поднесува на на-
кнадна потврда на највисокиот орган на устано-
вата односно организацијата. 

Претседателите на советите ги именува Из-
вршниот совет, по' правило, од редот на членовите 
на Извршниот совет. 

Извршниот совет одредува кои установи и ор-
ганизации избираат свои претставници во советите, 
како и бројот на претставниците што установите 
и организациите ги избираат во одделни совети. 

Член 15 
Членовите на советите се избираат односно 

именуваат за две години. Секоја година се врши 
избор односно именување на половината членови 
на советот. 

Никој не може да биде член на еден ист совет 
повеќе од два мандатни периода едноподруго. 

Извршниот совет односно установата и орга-
низацијата може и пред истекот на времето за 
кое членовите во советот се именувани односно 
избрани, да го разреши од должност односно* от-
повика членот на советот што Извршниот совет го 
именувал односно кого установата и организаци-
јата го избрала и место него да именува односно 
избере друг член на советот. 

Советот може да му предложи на Извршниот 
совет, установата и организацијата да го разреши 
од должност односно' отповика членот на советот 
што Извршниот совет го именувал односно кого 
установата и организацијата го избрала и место 
него да именува односно избере друг член на со-
ветот, ако истиот не ја врши редовно својата 
должност во советот. 

Извршниот совет односно установата и орга-
низацијата во случаите од став 3 и 4 на овој член 
истовремено со разрешувањето од должноста од-
носно отповикувањето на членот на советот ќе 
именува односно избере нов член на советот. 

Одредбите од став 1 на член 14 од овој закон 
за изборот на членовите на советите од установи 
и организации во се важат и при отповикувањето 
на членовите на советите. 

Член 16 
Изборот односно' именувањето како и отпови-

кувањето и разрешувањето од должноста на прет-
седателот и членовите на советите се објавува во 
„Службен весник на Народна Република Македо-
нија". 

Член 17 
Секој совет има секретаријат на советот. 
Советите со сроден делокруг можат да имаат 

заеднички секретаријат. 
Кои совети имаат заеднички секретаријат од-

лучува Извршниот совет. 
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Член 18 
Со работата на секретаријатот на советот не-

посредно раководи секретар на советот. 
Секретарот на советот го именува и разрешува 

Извршниот совет. 
Секретарот на совет е член на советот по 

службено место. 
Член 19 

Секретарот за својата работа и работата на 
секретаријатот му одговара на Извршниот совет. 

Секретарот ги подготвува работите од дело-
кругот на советот и за извршувањето на заклу-
чоците на советот му одговара на советот. Секре-
тарот е должен да постапи според смерниците на 
советот. 

Член 20 
Извршните работи од делокругот н!а советот 

ги врши самиот совет, а управните работи секре-
таријатот на советот, доколку некои управни ра-
боти, за кои тоа е одредено со закон и пропис до-
несен на основа закон, не ги врши самиот совет. 

Член 21 
Советот како колективен орган се грижи за 

извршување на законите и прописите на Сојуз-
ниот извршен совет и Извршниот совет, доколку 
извршувањето на овие прописи изречно не е ста-
вено во надлежност на Извршниот совет, дава 
иницијатива за подготвување републички закони 
и прописи на Извршниот совет и му предлага па 
Извршниот совет донесување на овие прописи, 
донесува прописи за извршување на републичките 
закони освен кога донесувањето на тие прописи е 
ставено во надлежност на Извршниот совет, прет-
ресува прашања од заеднички интерес за опште-
ственото управување во областа за која советот е 
основан и во тој поглед става предлози, презема 
иницијатива и дава препораки за работата на дру-
гите органи, установите и организациите во соод-
ветната област, дава потврда односно согласност 
на прописите што ги донесуваат народните одбори 
или други државни органи, кога таква потврда 
односно согласност е пропишана, ги именува и 
разрешува членовите на раководните органи на 
општественото управување на установите и врши 
управни работи што со закон и други прописи му 
се ставени во делокруг. 

Советот го утврдува предлогот на претсметката 
на советот. 

Советот донесува правилници, наредби и упат-
ства а може да им дава препораки на народните 
одбори, самоуправните установи, стручните и оп-
штествените организации за работата во областа 
за која е основан. 

Советот може да го овласти секретарот на со-
ветот да донесува упатства по одредени прашања 
од надлежноста на советот. 

Член 22 
Секретаријатот на советот во вршењето на 

управните работи од надлежноста на советот не-
посредно ги извршува и се грижи за извршува-
њето на прописите и другите акти на претставнич-
ките тела, Сојузниот извршен совет и Извршниот 
совет како и прописите и заклучоците на советот; 
подготвува, по налог од советот и Извршниот со-
вет, нацрти на прописи што ги донесува советот 

односно што советот му ги предлага на Извршниот 
совет; ја извршува претсметката на советот; води 
управна постапка и донесува решенија; врши над-
зор над законитоста на работата на советите и 
органите на управата на народните одбори; ре-
шава за службеничките и работните односи на 
службениците и работниците на советот, доколку 
тоа не спаѓа во надлежност на Извршниот совет 
или доколку со закон не е инаку одредено; дава 
потврда односно согласност на решенијата за 
службеничките односи на службениците на народ-
ните одбори и установите, кога таква согласност 
е пропишана; ги врши правата и должностите од-
редени со Законот за државната управа и другите 
прописи спрема самоуправните установи и орга-
низации од областа за која советот е образуван, а 
врши и други права и должности утврдени со овој 
закон и прописите за надлежноста на советот. 

Секретаријатот на советот ја обезбедува струч-
ната служба за вршење работите од надлежноста 
на Извршниот совет. 

3. Делокруг 

а) Д р ж а в н и с е к р е т а р и ј а т и 

Член 23 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

ги врши управните работи од републичка надлеж-
ност во областа на заштитата на државната без-
бедност и јавниот поредок, слободата и правата на 
граѓаните, општествениот и личниот имот, извр-
шувањето на казните, внатрешниот мир и ред и 
граѓанската состојба. 

Член 24 
Државниот секретаријат за работи на финан-

сиите го следи финансиското извршување на ре-
публичкиот општествен план и ги врши управните 
работи од републичка надлежност во областа на 
финансиските обврски на стопанските и други ор-
ганизации, установите и граѓаните спрема опште-
ствената заедница, како и приходите на фондовите 
во областа на кредитите (краткорочните и долго-
рочните), во областа на спроведувањето на пропи-
сите за финансиското, сметководствено^ и мате-
ријалното работење на државните органи, установ 
вите и фондовите, спроведувањето на прописите за 
кредитниот систем, банките и осигурувањето на 
лицата и имотот, како и во областа на имотните 
односи во поглед земјиштето' и евиденцијата и за-
штитата на општонародниот имот (аграрна рефор-
ма и колонизација, експропријација, национализа-
ција, конфискација, земјишен фонд, промет на 
земјишта и згради и др.). 

Во состав на Државниот секретаријат за ра-
боти на финансиите е Геодетската управа. 

Државниот секретаријат за работи на финан-
сиите ги врши спрема Комисијата за катастар 
правата и должностите одредени со член 50 од За-
конот за државната управа. 

Член 25 
Државните секретаријата, во рамките на сво-

јот делокруг ги вршат правата и должностите од-
редени со Законот за државната управа и другите 
прописи спрема самостојните установи, стопан-
ските здруженија и другите самостојни организа-
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цик што ги основаат републичките органи или 
чија дејност се однесува на територијата на На-
родна Република Македонија. 

б) Р е п у б л и ч к и с о в е т и 

Член 26 
Советот за просвета врши одредени извршни, 

како и управни работи од републичка надлежност 
во областа на школството и наставата, претшкол-
ското образование, образованието на возрасните, 
физичката култура, вонармиското воено воспиту-
вање и во другите области на школувањето и на-
ставата. 

'Советот за просвета ги врши правата и долж-
ностите одредени во член 46 од Законот за држав-
ната управа спрема Заводот за унапредување на 
школством. 

Член 27 
Советот за култура врши одредени извршни 

како и управни работи од републичка надлеж-
ност во областа на радиодифузната служба, теа-
тарот, музеите, филмот и во другите области на 
културата како и во областа на науката, доколку 
тие работи со закон или прописи донесени на 
основа закон не се ставени во надлежност на други 
органи. 

Советот за култура ги врши спрема Држав-
ниот архив и Заводот за заштита на културните 
паметници и природните реткости правата и долж-
ностите одредени во член 46 од Законот за др-
жавната управа, а спрема Комисијата за преглед 
на филмови правата и должностите одредени во 
член 50 од истиот Закон. 

Член 28 
Советот за народно здравје врши одредени 

извршни, како и управни работи од републичка 
надлежност во областа на заштитата на народ-
ното здравје, организацијата на здравствената мре-
жа и снабденоста на Републиката со лекови, са-
нитетски уреди и друг санитетски материјал. 

Советот за народно здравје ги врши спрема 
Санитарниот инспекторат правата и должностите 
одредени во член 48 од Законот за државната 
управа, а спрема Републичкиот завод За здрав-
ствена заштита правата и должностите одредени 
во член 46 од истиот Закон. 

Член 29 
Советот за социјална политика и комунални 

прашања врши одредени извршни и управни ра-
боти од републичка надлежност во областа на 
социјалната и комуналната политика, особено во 
областа на заштитата на воените инвалида од вој-
ните, мајката и детето, малолетните, старателството 
и другите области на социјалната заштита на гра-
ѓаните, како и работите во врска со станбените 
заедници, организационите, стопанските и другите 
прашања од станбената и комуналната област, 
како и работите на осигурувањето на лицата кои 
не се опфатени со социјалното осигурување (взаем-
ното осигурување и др.), го следи извршувањето 
на републичкиот општествен план во областа на 
комуналните работи, урбанизмот и станбената из-
градба и ги врши управните работи од републичка 
надлежност во таа област, доколку некои од тие 
работи не се ставени во надлежност на други ре-

публички органи на управата; ја следи работата на 
народните одбори, локалните установи и органи-
зации по прашањата за комуналните работи, урба-
низмот и станбената изградба и на Извршниот со-
вет му предлага преземање на мерки со цел да се 
усклади нивната работа, врши анализи за состој-
бата' на комуналната и урбанистичка дејност и 
станбената изградба во целина и за тоа на Извр-
шниот совет му поднесува извештај. 

Член 30 
Републичките совети зо рамките на својот де-

локруг ги вршат правата и должностите одредени 
со Законот за државната управа и другите про-
писи спрема самостојните установи, стопанските 
здруженија и другите самостојни организации, што 
ги основаат републичките органи или чија дејност 
се однесува на територијата на Народна Република 
Македонија. 

в) С е к р е т а р и ј а т и н а И з в р ш н и о т 
с о в е т 
Член 31 

Секретаријатот за законодавство и организа-
ција ги подготвува нацртите на законите и про-
писите на Извршниот совет, доколку тоа не сцаѓа 
во делокруг на државните секретаријати, советите, 
другите секретариј ати на Извршниот совет и Дру-
гите органи на управата; ја ускладува работата за 
изработката на сите прописи од гледна точка на 
единството на правниот систем и техничко-прав-
ната обработка и му дава мислење на Извршниот 
совет во поглед утврдувањето на предлозите на 
правните прописи и организационите мерки како и 
по сите други правни прашања за кои решава 
Извршниот совет; го проучува прашањето за из-
градбата на уставниот и правниот систем и му 
дава на Извршниот совет предлози и мислења по 
тие прашања; ги следи и проучува прашањата за 
организацијата на државните органи и му дава 
на Извршниот совет предлози и мислења по овие 
прашања; им дава мислења на републичките орга-
ни на управата по нацртите на прописите што тие 
му ги доставуваат на мислење; ја следи законито-
ста на прописите на републичките органи на упра-
вата и му укажува на Извршниот совет на пропи-
сите на тие органи што се во спротивност со за-
кони и други прописи; ги врши стручните работи 
во рамките на надлежноста на Извршниот совет 
во областа на надзорот над законитоста на ра-
ботата на народните одбори; го проучува опште-
ственото управување во целина; се грижи за спро-
ведување на прописите за изборниот систем за 
претставничките тела и органите на работничкото 
самоуправување; му укажува стручна правна со>-
работка на Народното собрание; се грижи за обја-
вувањето на републичките прописи и службените 
публикации во „Службен весник на НРМ" и врши 
надзор над „Службен весник на НРМ". 

Член 32 
Секретаријатот за општи стопански работи ги 

следи тековните движења во стопанството и му 
поднесува на Извршниот совет односно на Одборот 
за општи стопански работи анализи и извештаи 
за тие движења, предлага преземање на мерки во 
областа на тековната економска политика и го 
следи дејството на тие мерки, предлага мерки во 



5 октомври 1Ш СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Вр. 32 - Охр. 41* 

поглед обезбедувањето и користењето на стопан-
ските резерви и се грижи за спроведувањето на 
тие мерки, предлага управни и стопански мерки 
на пазарот и презема мерки за кои е овластен; 
врши управни работи одј републичка надлежност 
во областа на цените и тарифите и му дава на 
Извршниот совет мислења по тие прашања. 

Член 33 
Секретаријатот за индустрија го следи извр-

шувањето на републичкиот општествен план во 
областа на индустријата, градежништвото и за-
наетчиството, како и движењето на индустриското 
и градежното производство, занаетчиството и деј-
ството на стопанскиот систем и економските мерки 
во тие области; го обезбедува спроведувањето на 
прописите за индустриско-техничките инспекции; 
ја следи работата на установите, институтите и 
другите организации во областа на унапредувањето 
на производството и продуктивноста на трудот и 
на Извршниот совет му поднесува предлози за 
донесување на прописи и мерки во таа област; ги 
врши и другите управни работи од републичка 
надлежност во областа на индустријата, градеж-
ништвото и занаетчиството, доколку нер*и од нив 
не се ставени во надлежност на друг републички 
орган на управата. 

Во состав на Секретаријатот за индустрија се 
Инспекторатот за парни котлови, Рударско-мета-
луршкиот испекторат, Електро-енергетскиот ин-
спекторат и Градежниот инспекторат. 

Член 34 
Секретаријатот за трговија и туризам го следи 

извршувањето на републичкиот општествен план 
во областа на трговијата, угостителството и туриз-
мот и ги врши управните работи од републичка над-
лежност во областа на спроведувањето на пропи-
сите за организирањето на трговската и угостител-
ската дејност и спроведувањето на мерките за уна-
предувањето на тие дејности, во областа на турис-
тичкото стопанство и развитокот на туризмот, во 
областа на спроведувањето на стопанските и управ-
ните мерки во трговијата, угостителството и туриз-
мот, спроведувањето на мерките во поглед резер-
вите на суровините и производите за исхрана и 
обезбедувањето на правилното функционирање на 
органите што ги вршат работите во врска со тие 
резерви, во областа на инспекцијата на пазарот и 
цените, како и други управни работи од републичка 
надлежност во овие области, ако некои од тие 
работи не се ставени во надлежност на други ре-
публички органи на управата. 

Во состав на Секретаријатот за трговија и ту-
ризам е Пазаришниот инспекторат. 

Член 35 
Секретаријатот за земјоделство и шумарство 

го следи извршувањето на републичкиот опште-
ствен план во областа на земјоделството, вете-
ринарството, рибарството, шумарството, ловството, 
движењето на производството и дејството на сто-
панскиот систем и економските мерки во овие 
области; го следи развитокот на земјоделското за-
другарство и на Извршниот совет му поднесува 
предлози на прописи и мерки за унапредување на 
за другарството; ја следи работата на установите, 
институтите и другите организации за унапреду-

вање на земјоделството, ветеринарството, рибар-
ството, 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 мерки од републичка 
надлежност во областа на земјоделството, ветери-
нарството, рибарството, шумарството и ловството 
доколку некои од тие работи не се ставени во 
надлежности на други републички органи на 
управата. 

Во составот ца Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство се Управата за ветеринарна служба 
и Управата за водостопанство. 

Член 36 
Секретаријатот за труд ги врши управните 

работи одо републичка надлежност во областа на 
трудовите односи, платите, стручните квалифика-
ции и стручното образование на работниците и 
службениците во стопанството, инспекцијата на 
трудот, посредувањето на трудот, хигиенско-тех-
ничка та заштита при работењето, социјалното оси-
гурување и ги врши другите управни работи од 
републичка надлежност во областа на трудот и 
трудовите односи, доколку некои од тие работи не 
се ставени во надлежност на други републички 
органи на управата. 

Во состав на Секретаријатот за труд е Инспек-
торатот на трудот. 

Секретаријатот за труд ги врши спрема Репуб-
личкиот завод за за посл ув ање на работниците 
правата и должностите одредени во член 46 од За-
конот за државната управа. 

Член 37 
Секретаријатот за правосудна управа ги врши 

управните работи од републичка надлежност во 
областа на правосудната управа, води статистички 
податоци за работењето на судовите, ја следи рабо-
тата на адвокатурата и ги1 врши административ-
ните работи во врска со ^милувањата. 

Член 38 
Секретаријатот за републички буџет и општа 

управа ги врши управните работи во врска со 
приготвувањето, извршувањето и контролата ка 
извршувањето на републичкиот буџет, управните 
работи од републичка надлежност во областа на 
спроведувањето на прописите за организацијата 
на републичките органи и установи и органите на 
управата на народните одбори, службеничките од-
носи и стручното образование на службениците на 
државните органи, установи, инспекцијата на пла-
тите, систематизациите на работните места, унапре-
дувањето на државната администрација и админи-
стративното работење, го следи и проучува пра-
шањето за создавање и обезбедување на кадри за 
потребите на државните органи и установи и му 
дава на Извршниот совет предлози и мислења 
по овие прашања; ги врши и другите управни 
работи од републичка надлежност што не спаѓаат 
во делокруг на другите републички органи на 
управата. 

Секретаријатот за републички буџет и општа 
управа спрема Хидрометеоролошкиот завод ги вр-
ши правата и должностите одредени во член 46 од 
Законот за државната управа. 
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Член 39 
Секретаријатите на Извршниот совет, во рам-

ките на својот делокруг, ги вршат правата и долж-
ностите одредени со Законот за државната управа 
и другите прописи спрема самостојните установи, 
стопанските здруженија и другите самостојни ор-
ганизации што ги основаат републичките органи 
или чија дејност се однесува на територијата на 
Народна Република Македонија. 

ѓ) З а в о д з а с т о п а н с к о п л а н и р а њ е 
1 и З а в о д з а с т а т и с т и к а 

Член 40 
Заводот за стопанско планирање ја проучува 

состојбата и развитокот на стопанството, ги изра-
ботува републичките општествени планови, го сле-
ди извршувањето на републичкиот општествен 
план во целина, врши анализи, средува и обрабо-
тува податоци и му поднесува на Извршниот со-
вет повремени анализи и извештаи за извршува-
њето на републичкиот општествен план, му дава 
на Извршниот совет предлози за донесување на 
прописи и за преземање мерки за извршувањето 
на републичкиот општествен план и за оствару-
вањето општите односи утврдени со планот, го 
следи дејството на мерките за извршувањето на 
републичкиот општествен план и врши други ра-
боти од републичка надлежност во областа на из-
работката на општествените планови и методот на 
планирањето. 

I Член 41 
Заводот за статистика го организира и оства-

рува собирањето и обработувањето на статистич-
ките податоци, врши стручна координација на 
статистичката служба во Републиката, објавува 
статистички податоци и ги врши другите управни 
работи од републичка надлежност во областа на 
собирањето и обработувањето на статистичките 
податоци. ^ 

411. СОВЕТИ И ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА 
НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

1. Совети на народните одбори 

Член 42 
Советите на народните одбори вршат извршни 

работи од надлежноста на народниот одбор во 
областа за која се основани. 

Советите вршат и одредени управни работи од 
надлежноста на народниот одбор кога тоа е од-
редено со закон или друг пропис донесен' на основа 
законско овластување. « 

Член 43 | 
Советите на народните одбори се основаат, сое-

динуваат и укинуваат и нивниот делокруг се утвр-
дува со статутот на околијата односно општината 
во согласност со Општиот закон за уредување на 
општините и околиите, законите за народните од-
бори и овој закон. 

Советите на народните одбори се утврдуваат 
така што да се обезбеди непречено извршување на 
работите уредени со прописите на повисоките др-
жавни органи,, како и прописите на народниот 
одбор. I 

1 Член 44 
Во народен одбор на околија совети се осно-

ваат за следните области од надлежноста на народ-
ниот одбор: 

општа управа; 
општествен план и финансии; 
стопанство; 
комунални работи и урбанизам; 
труд; 
просвета; | 
култура; , 
народно здравје; 
социјална заштита. 
Народните одбори на околиите за една или 

повеќе .гранки во областа на стопанството обра-
зуваат посебни совети (селско стопанство, шумар-
ство, индустрија и др.), а можат за една од дру-
гите области од претходниот став по потреба да 
образуваат и два или повеќе совети или еден со-
вет за две или повеќе области. 

Член 45 : 
Во народен одбор на општина совети се осно-

ваат за редните области од надлежноста на на-
родниот одбор: | 

општа управа и внатрешни работи; 
стопанство; ( 
комунални работи; 
станбени1 прашања; 
труд!; 
просвета и култура; 
народно' здравје; 
социјална заштита. 
Народните одбори на општините можат за 

една област од претходниот став да основаат и два 
или повеќе совети или еден совет за две или 
повеќе области. 

Член 46 | 
Советите во рамките на својот делокруг: 
се грижат за сцроведувањето на законите и 

другите прописи на повисоките државни орга-
ни како и прописите на народниот одбор; 

ја следат состојбата и потребите во областите 
во кои се основани и му предлагаат на народниот 
одбор донесување на прописи и преземање на 
мерки за кои народниот одбор е овластен1,; 

ги утврдуваат нацртите на прописите и мер-
ките што ги донесува народниот одбор; 

вршат надзор над работата на органите на 
управата на народниот одбор; 

претресуваат прашања од општ интерес — за 
установите и организациите во соодветната област 
и му предлагаат на народниот одбор донесување 
на препораки и преземање на мерки; 

издаваат акти и преземаат мерки во поглед на 
располагањето со општонародниот имот за кои се 
овластени. ј 

Член 47 
Советите издаваат наредби и управни упатства 

за извршување прописите на народниот одбор, а 
наредби и упатства за извршување законите и 
другите прописи на сојузните и републичките ор-
гани, советите можат да издаваат само "кога и до-
колку за тоа изрично се овластени. 
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'Советите донесуваат решенија во управната 
постапка, кога за тоа се овластени со закон, 
уредба или пропис на народниот одбор, како и ре-
шенија со кои решаваат одделни прашања односно 
кога тоа е одредено со прописи. Со пропис на 
народниот одбор советот може да биде овластен 
да донесува решенија во управната постапка само 
по работи во кои се решава по слободна оценка. 

Член 48 
Советите на народниот одбор работите од сво-

јата надлежност ги вршат на основа и во рамките 
на закон и другите сојузни и републички прописи 
како и прописи на народниот одбор. 

Член 49 
Во поглед на составот, работењето и овласту-

вањето на советите се применуваат одредбите од 
законите за народните одбори и другите сојузни 
и републички закони. 

Кога надлежниот совет на народниот одбор го 
утврдува предлогот на општествениот план, пред-
логот на буџетот и предлогот на завршната сметка 
во неговата работа учествуваат со сите права на 
член на советот и претседателот и потпретседате-
лот на народниот одбор и претседателите на дру-
гите совети на народниот одбор. Со седницата на 
советот кога се утврдуваат овие предлози рако-
води претседателот на народниот одбор. 

IV. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА СОВЕТИТЕ И 
ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ 

ОДБОРИ , 

Член 50 
Покрај правата и должностите утврдени со 

Законот за државната управа, републичките ор-
гани на управата и републичките совети, во рам-
ките на својот делокруг, ги вршат правата и 
должностите утврдени со законите за народните 
одбори и другите закони во поглед надзорот над 
законитоста на работата на народните одбори, нив-
ните совети и органи на управата. 

Член 51 
Државните секретаријата, секретаријатите на 

Извршниот совет и другите републички самостојни 
органи на управата и секретаријатите на репуб-
личките совети имаат право и должност да ги 
укинуваат и поништуваат ^законитите акти на 
советите и органите на управата на народните 
одбори на околиите, како право и должност да ги 
задржуваат од извршување не законитите акти на 
народните одбори и да му предлагаат на Изврш-
ниот совет укинување и поништување на тие акти. 

Републичките органи на управата во состав 
на државните секретаријата, на републичките со-
вети и на секретаријатите на Извршниот совет 
можат само да ги задржуваат од извршувањето 
незаконита^ акти на советите и органите на 
управата на народните одбори на околиите и на 
соодветниот државен секретаријат односно секре-
таријатот на Извршниот совет и секретаријатот 
на републичкиот совет, да му предложат укину-
вање и поништување на задржаните акти. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Се овластува Извршниот совет со уредба да 

пропише кои управни работи од досегашната не-
гова надлежност регулисани1 со републички про-
писи се пренесуваат во надлежност на државните 
секретаријати, советите и секретаријатите на Из-
вршниот совет. Со оваа уредба, а во согласност 
со одредбите на Законот за државната управа, 
можат на овие органи да им се пренесат и овла-
стувањата за донесување на прописи што со ре-
публичките закони му се дадени на Извршниот 
совет. 

Член 53 
Управата за метеоролошка и хидролошка 

служба станува Хидрометеоролошки завод. 
Управата за патишта, патен и езерски соо-

браќај станува Дирекција за патишта. 
Финансиската инспекција станува Финансиски 

инспекторат. 
Инспекцијата на трудот станува Инспекторат 

на трудот. 
Инспекцијата на пазариштата станува Паза-

рнион инспекторат. 
Инспекцијата за парни котлови станува Ин-

спекторат за парни котлови. 
Рударско-металургиската инспекција станува 

Рударско -мета лу ршки инспекторат. 
Градежната инспекција станува Градежен ин-

спекторат. 
Електро-енергетската инспекција станува Еле-

ктро-енергетски инспекторат. 

Член 54 
Комисијата за верски прашања, Комисијата за 

физичка култура и Комисијата за селско-стопан-
скиот земјишен фонд се под непосреден надзор на 
Извршниот совет. 

Стручната и административната служба за 
Комисијата за физичка култура ја врши секре-
таријатот на Советот за просвета, а за Комисијата 
за селско-стопанскиот земјишен фонд Државниов 
секретаријат за работи на финансиите. 

Член 55 
Извршниот совет со свој пропис ќе одреди 

кои државни секретаријата и републички совети 
односно секретаријата на Извршниот совет ќе ги 
вршат правата и должностите одредени во Законот 
за државната управа спрема постојните комисии и 
други републички органи на управата за кои со 
овој закон не е тоа одредено. 

Извршниот совет ќе ги одреди републичките 
органи на управата што ги вршат правата и долж-
ностите одредени со закони и други прописи спрема 
установите основани од републичките органи. 

Член 56 
Се овластува Извршниот совет, во склад со 

начелата содржани во Законот за државната упра-
ва и одредбите на овој закон со кои е утврден 
делокругот на републичките органи на управата 
поедини работи кои со републичките закони доне-
сени до влегувањето во сила на оваа одредба се 
ставени во надлежност на Извршниот совет како 
и поедини овласти што на Извршниот совет со 
тие закони му се дадени за донесување на про-
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пиен) за извршување на поедини одредби од за-
коните, да ги пренесе врз републичките органи на 
управата, како и поедини од тие работи и овласти 
да може да ги пренесува од републичките органи 
на управата врз народните одбори и нивните со-
вети и органи на управата. 

ј Член 57 
Се укинуваат Државниот секретаријат за ста-

нов промет, Државниот секретаријат за правосудна 
управа, Секретаријатот за општа управа и Секре-
таријатот за градежништво. 

Работите на укинатите државни секретаријата 
и секретаријата на Извршниот совет ги вршат, 
според делокругот утврден со овој закон: Секрета-
ријатот за трговија и туризам и Секретаријатот за 
општи стопански работи работите на Државниот 
секретаријат за стоков промет, Секретаријатот за 
правосудна управа работите на, Државниот секре-
таријат за правосудна управа. Секретаријатот за 
индустрија работите на Секретаријатот за градеж-
ништво, Секретаријатот за републички буџет и 
општа управа работите на Секретаријатот за оп-
шта управа. I 

Член 58 
Службениците на укинатите (републички орга-

ни на управата стануваат службеници на органите 
на управата во чиј делокруг се ставени нивните 
работи. 

Член 59 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

Геодетската управа продолжува да работи како 
орган на управа во состав на Државниот секрета-
ријат за работи на финансиите. 

Член 60 
| Се овластува Извршниот совет одделни рабо-

ти кои со републички закони донесени до влегу-
вањето во сила на овој закон, се ставени во над-
лежност на Извршниот совет, како и овластува-
њата што му се дадени на Извршниот совет за 
донесување прописи за извршување одделни од-
редби на овие закони, да ги пренесе на републич-
ките органи на управата и советите. 

На членовите од овој пречистен текст му од-
говараат членовите на Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/56), Законот за 
изменување и дополнување на Законот за органите 
на управата во Народна Република Македонија 
(39/57); Законот за изменување и дополнување на 
Законот за органите на управата во Народна Ре-
публика Македонија (20/58) и Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија (21/62) 
со назначување во заграда бројот на службениот 
весник на НРМ, и тоа: 

Член 1 на член 1 (14/56) 
Член 2 на член 2 (14/56) 
Член 3 на член 1 (21/62) 
Член 4 на член 3 (14/56) ј 
Член 5 на член 1 (20/58 и член 2 21/62) 
Член 6 на член 2 (20/58 и член 3 21/62) 
Член 7 на член 6 (14/56) 
Член 8 на член 7 (14/56) < 
Член 9 на член 8 (14/56) 
Член 10 ца член 9 (14/56) 

Член 11 на член 3 (20/58) 
Член 12 на член 11 (14/56) 
Член 13 на член 12 (14/56 и член 4 20/58) 
Член 14 на член 13 (14/56 и член 5 20/58) 
Член 15 на член 14 (14/56) 
Член 16 на член 15 (14/56) 
Член 17 на член 16 (14/56) 
Член 18 на член 14 (14/56 и член 6 20/58) 
Член 19 на член 18 (14/56) 
Член 20 на член 19 (14/56) 
Член 21 на член 20 (14/56) 
Член 22 на член 21 (14/56) 
Член 23 на член 22 (14/56) 
Член 24 на член 5 (21/62) 
Член 25 на член 25 (14/56) 
Член 26 на член 26 (14/56 и член 2 39/57) 
Член 27 на член 27 (14/56 и член 3 39/57) 
Член 28 на член 28 (14/56) 
Член 29 на член 9 (20/58) 
Член 30 на член 30 (14/56) 
Член 31 на член 31 (14/56 и член 10 20/58 и 

член 7 21/62) 
Член 32 на член 8 (21/62) 
Член 33 на член 9 (21/62) 
Член 34 на член 10 (21/62) 
Член 35 на член 4 (39/57 и член 12 20/58) 
Член 36 на член 39 (14/56) 
Член 37 на член 11 (21/62) 
Член 38 на член 12 (21/62) 
Член 39 на член 41 (14/56) 
Член 40 на член 13 (21/62) 
Член 41 на член 43 (14/56) 
Член 42 на член 44 (14/(56) 
Член 43 на член 45 (14/56) ^ 
Член 44 на член 46 (14/56 и член 7 39/57) 
Член 45 на член 47 (14/56 и член 8 39/57) 
Член 46 на член 48 (14/56) 
Член 47 на член 49 (14/56) 
Член 48 на член 50 (14/56) 
Член 49 на член 51 (14/56) 
Член 50 на член 76 (14/56) 
Член 51 на член 77 (14/56) 
Член 52 на член 81 (14/56) 
Член 53 на член 82 (14/56) 
Член 54 на член 83 (14/56 и член 9 39/57) 
Член 55 на член 85 (14/56) 
Член 56 на член 88а (14/56) 
Член 57' на член 14 (21/62) 
Член 58 на член 15 (21/62) 
Член 59 на член 16 (21/62) 
Член 60 на член 17 (21/62) > 

157. 
На основа член 7 од Законот за оџачарската 

дејност („Службен весник на НРМ" бр. 37/61), Со-
ветот за социјална политика и комунални прашања 
на НРМ во согласност со Државниот секретаријат 
за внатрешни работи и Секретаријатот за инду-
стрија на Извршниот совет пропишува 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ 

НА ОЦАЧАРСКИОТ ДУЌАН 

Член 1 
Седиштето на оџачарскиот дуќан, по правило, 

треба да биде во димничарскиот реон во кој ја 
врши оџачарската дејност. 

Член 2 
Секој оџачарски дуќан мора да има име (фир-

ма) на дуќанот. 
Името (фирмата) на оџачарскиот дуќан треба 

да биде поставена, по правило, над влезот или над 
излогот на дуќанот, а може да се постави и на 
друг начин спрема месните обичаи односно спрема 
можностите за сместување. 

Член 3 
Оџачарскиот дуќан, по правило, треба да има 

просторија за сместување на алатот и опремата на 
дуќанот и просторија за администрација на ду-
ќанот. 

По исклучок, оџачарскиот дуќан со еден оџа-
чар или поради недостиг на простор може да има 
една просторија која ќе служи за сместување на 
алатот и оцремата, а која ќе служи и за админи-
страцијата. 

Од уредите за прање и миење оџачарски от 
дуќан треба да има умивалник со употреба на топ-
ла и студена вода. 

Член 4 
Оџачарскиот дуќан мора да има потребни сред-

ства (алат и опрема) за вршење на оџачарските 
работи, а имено треба да има: 

1. скали 
2. продорна жица 
3. железна топка 
4. обикновена рачна четка 
5. стругач 
6. клучеви за вратите 
7. рачна четка за цевки 
8. апарат односно материјал за запалување 

на чадот 
9. заштитен влез. 
Покрај алатот и средствата од претходниот 

став оџачарскиот дуќан мора да има работна обле-
ка и кондури за секој свој оџачар и ученик во сто-
панството. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 05-747/1 
9 јули 1962 година ^ 

Скопје 
Претседател 

на Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ, 

Трајче Грујоски, е. р. 
Согласен 

Државен секретар за внатрешни 
работи, 

Боро Чаушев, е. р. 
Согласен 

Секретаријат за индустрија на ИС, 
Васил Туџаров, е. р. 

158. 

На основа член 17 став 2 од Законот за оџа-
чарската дејност („Службен весник на НРМ" бр. 
37/61), Советот за социјална политика и комунални 
прашања на НРМ пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТНИТЕ КНИГИ НА ОЏАЧАРИТЕ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник: се регулира 

обликот и содржајот на работните книги на оџа-
чарите. 

Член 2 
Под работна книга се смета книгата во која се 

внесуваат податоци за извршеното задолжително 
чистење ца оџаците и за запалување на саѓите во 
оџаците. 

Во книгата се внесуваат исто така и недоста-
тоците — технички и градежни — што ќе се утвр-
дат на оџаците при чистењето на оџаците и запа-
лување на саѓите во истите. 

Работната книга се води по образец, кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

Член 3 
I Преда да биде употребена, работната книга 

мора да биде заверена. Заверката на работната 
книга ја врши органот на управата на народниот 
одбор на општината надлежен за комунални ра-
боти. 

Член 4 
Ири секое чистење на оџаците односно при 

запалување на сагите во оџаците, оџачарот е дол-
жен да ја носи со себе работната книга. 

Член 5 
Веднаш по извршеното чистење на оџаците од-

носно запалување на саѓите во истите, оџачарот е 
должен во работната книга да ги внесе овие ра-
боти. Внесените податоци во работната книга ги 
заверува сопственикот, органот на управувањето, 
настојникот на зградата или станарот (во натамош-
ниот текст: овластеното лице). 

Податоците се внесуваат во книгата по редот 
како работите се извршени. 

Ако внесените податоци во книгата не се точ-
ни, овластеното лице нема да ги завери. 

Член 6 
За утврдените технички и градежни недоста-

тоци оџачарот е должен веднаш да го извести ор-
ганот на општинскиот народен одбор надлежен за 
внатрешни работи. 

Член 7 
За секоја календарска година се води одделна 

работна книга. 
Работната книга се чува најмалку уште две 

години, по истекот на годината за која е водена. 

Член 8 
Во секоја зграда мора да постои евидентен 

картон. Во евидентниот картон се внесува секое 
извршено чистење на оџаците и запалување на 
са гите во оџаците. , 

Евидентниот картон се води по образец, кој е 
составен дед на овој правилник. 
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Евидентниот картон се наоѓа кај овластеното 
лице. 

Податоците во евидентниот картон ги внесува 
овластеното лице, а ги заверува оџачарот. 

Член 9 
Постојните оџачарски дуќани должни се до 

31-ХП-1962 година да воведат работни книги за 
оџачарите и евидентни картони по зградите. 

Член 10 
Овој правилник стапува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 05-747/2 
9 јули 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ, 

Трајче Грунески, е. р. 

Образец на работната книга на оџачарот (фор-
мат 10x12 см) (на првата страна на капакот во 
средината на горната половина е испишано со го-
леми букви) 

РАБОТНА КНИГА НА ОЏАЧАРОТ 
(другата страна останува празна) 

(Првата внатрешна страна) 
Народна Република Македонија 

(името на органот кој ја издава работната книга 
на оџачарот) 

(во средина на втората половина) 

РАБОТНА КНИГА НА ОЏАЧАРОТ 

(фамилијарно и родено име на оџачарот) 

во оџачарскиот реон 

содржи страници 
(во цифри) (во зборови) 

; 196 — год. 

(М. П.) 1 

(потпис на службеникот 
кој ја заверува книгата) 

Внатрешноста на работната книга на оџачарот 
(преку страниците 2 и з, 4 и 5, 6 и 7, 8 и 9 ити.) 

Ре
д.

 
бр

ој
 

Дата на из-
вршената 

работа 

Улица и 
број 

Име (назив) на 
сопственикот или 
органот на упра-

вување со зградата 

Број на 
оџаците 

Вид на 
работата 

Технички и гра-
дежни недоста-
тоци утврдени 

на оџакот 

Потпис на соп-
ственикот или 
на овластеното 

лице 

1 2 3 5 1 5 5 2 см 

Зграда на улица бр. 

Сопственик: 

Образец на евидентниот картон 
за извршени услуги на оџачарот 

'о* 
^ Ои 
СХ* о 

Дата на извр-
шената работа Вид на работата Број на оџаците Потпис на оџачарот 

ѕ 
о 

см 
с ѕ 

ј 

1 
1 

1 2 6 2 3 см 
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ш С " 

^ На основа член 12 став 2 од Законот за оџа-
чарската дејност („Службен весник на НРМ" бр. 
37/61), Советот за социјална политика и комунал-
ни прашања на НРМ пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

НА ОЏАЧАРОТ 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се пропишува 

образецот на легитимацијата што оџачарот мора 
да ја има. 

Член 2 
На оџачарите кои на одреден оџачарски реон 

вршат оџачарски работи им се издава легитима-
ција по образецот што е составен дел на овој пра-
вилник. 

Член 3 
Легитимацијата на оџачарот е голема 5,5 х 9 см. 

Член 4 
Кориците на легитимацијата се меки платнени 

преоблечени во- одна кошулица од мек соодветен 
материјал. 

Член 5 
Легитимацијата содржи: 
а) грб на Народна Република Македонија; 
б) залепена фотографија на сопственикот на 

легитимацијата во големина 3,5 х 4,5 см и врз фо-
тографијата да се натисне печатот од органот што 
ја издава легитимацијата; 

в) своерачен потпис на сопственикот на леги-
тимацијата; 

г) назив на органот што ја издал легитима-
цијата; 

д) број и дата на издавањето на легитимаци-
јата; 

ѓ) презиме, татково име и името на оџачарот; 
е) овластување на оџачарот за вршење оџачар-

ски работи на одреден оџачарски реон; 
ж) потпис и печат на издавачот на легитима-

цијата; 
з) дата на важењето на легитимацијата; 
и) место за продолжување рокот на важноста 

на легитимацијата. 
Член 6 

Легитимацијата важи за календарската година 
во која е издадеш. 

Важноста на легитимацијата се продолжува за 
наредбата година со запишување на годината и со 
потпис и заверка од органот што ја издал легити-
мацијата. 

Член 7 
Оџачарскиот дуќан е должен веднаш да ја 

врати легитимацијата на органот што' ја издал 
штом оџачарот ќе престане да ги врши оџачар-
ските работи во оџачарскиот реон за кој легити-
мацијата му е издадена. 

Член 8 
Легитимацијата важи само за вршење оџачар-

ски работи на одреден реон. 

Член 9 
Трошоците околу издавањето на легитимаци-

јата, освен трошоците околу фотографирањето, ги 
поднесува оџачарскиот дуќан чиј е работник оџа-
чарот. 

Член 10 
Постојните оџачарски дуќани должни се, во 

срок од три месеци, од стапувањето во сила на 
овој правилник, да ги снабдат оџачарите на работа 
кај нив, со легитимацијата по образецот пропишан 
со овој правилник. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 05-747/3 
9 јули 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Советог за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ, 

ј Трајче Гр укоски, е. р. 
Образец на легитимацијата на оџачарот 

(формат 5,5 х 9 см) { 

(Прва страна на корицата) — грбот на НРМ 
(Втора страна на корицата) — фотографија бо го-
лемина 3,5x4,5 см). 

(под фотографијата — своерачен потпис 
на оџачарот) 

(Прва внатрешна страна) 

(Назив на органот што ја издал легитимацијата) 

I Л е т и т и м а ц и ј а 

Број од • 1 ' — година 

(презиме, татково име и името на оџачарот) 
(Втора внатрешна страна) 

(презиме, татково име и името на оџачарот) 
е овластен да врши преглед на оџаците и димо-
водните уреди, огништата за парно, водно и воз-
душно греење и огништата за индустриските и за-
наетчиските постројки (во натамошниот текст: 
оџаци), чистење на оџаците, запалување на саѓите 
во оџаците, како и да презема превентивни мерки 
за обезбедување на оџаците од пожар и нивното 
оспособување за нормално функционирање на оџа-
чарскиот реон 

(МП) 

(потпис на органот што ја издал 
л егитимаци ј ата) 

(Третата и четвртата страна) 
Легитимацијата важи до година. 

(МП) 

(потпис на органот што ја издал 
легитимацијата) 
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Важењето на легитимацијата се продолжува 
до година. 

(МП) 

1 (потпис на органот што ја издал 
легитимацијата) 

Важењето на легитимацијата се продолжува 
до година. 

(МП) 

I (потпис на органот што ја издал 
легитимацијата) 

(Третата и четвртата страна на кориците остану-
ваат празни). 

О/ласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под) рег. бр. 196, страна 535 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Електричната централа 
во Гостивар, Раде Тримчевски, со решението на 
Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 
01-6007 од 27-1Х-1961 год. е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на централата со решението на 
Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 
01-6007 од 27-1Х-1961 год. е назначен Хоџа Зекир. 
Тој електричната централа ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници Сил-
ј ановски Драган, секретар, и Самет Карпузи, шеф 
на сметководството, сметано од 18-Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 644/61. (1413) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 4, 
страна 13 е запишано следното: Согласно со од-
луката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Китка" од село Батинци, Скопска околија, 
донесена на 24-111-1961 год., а одобрена од Народ-
ниот одбор на општината Драчево со решението 
бр. 03-1861 од 19-У-1961 година е извршено след-
ното изменување и дополнување на правилата: 

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга може да организира 

селскостопанско производство на земја земена под 
закуп или на послуга од своите членови или од 
други лица или на земја општествена сопственост 
со тоа да со задругата управуваат задругари што 
во неа работат, како и работници што се во по-
стојан работен однос со задругата (селска работна 
задруга)". 

Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Во расподелбата на чистата добивка на зем-

јоделските задруги, основани во смисла на чле-
нот 7 од оваа уредба, учествуваат само задругари 
што во неа работат и работници што се во посто-
јан работен однос со задругата". 

По називот на глава III „Членството на зем-
јоделската задруга" се додаваат два нови члена 
кои гласат: 

„Член 21а 
Член на земјоделската задруга може да биде 

секој полнолетен земјоделски производител во 
следните услови: 

1. да ги прифати одредбите на правилата на 
задругата; 

2. да се обврзе дека ќе го остварува миниму-
мот на економското делување (соработка) со задру-
гата; и 

3. да ја уплати одредената уписника. 
Со правилата на задругата се одредува ви-

сината на уписницата и минимумот на обавезната 
соработка на членот на задругата со задругата. 

Како минимум на обавезната економска сора-
ботка може да се предвиди нарочно: ( 

1. соработка со задругата во селскостопанско 
производство (кооперација) на одредена површина, 
во определено количество или вредност; 

2. контрахирање со задругата во производ-
ство на селскоетопански производи на одредена 
површина, во одредено количество или вредност 
и испорака на тие производи; 

3. продажба на селскостопански производи на 
задругата во одредени количества или во одре-
дена вредност; 

4. купување на репродукционен материјал од 
задругата или црифаќање на селскостопанскитв 
услуги од задругата во одредена вредност; 

5. вложување на одреден паричен износ кај 
задругата на штедење. 

Со правилата на задругата може да се пред-
видат и други облици на минимум обавезна еко-
номска соработка." 

Во членот 22 по став 2 се додава нов став 3 
кој гласи: 

„Работник кој по одредбите од претходниот 
став стане член на задругата го задржува ова 
право и обврски) на лице во работен однос". 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Во членот 26 став 1 по точката 1 се додава 

нова точка 1а која гласи: 
„1а) подрачје за работа на задругата. 
Точката 6 се менува и гласи: 
,,б) Одредби за уписнина на задругарите". 
Во членот 28 став 1 наместо зборовите „собра-

нието на задругата" се ставаат зборовите „Задруж-
ниот совет". 1 

Членот 31 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1. ги донесува првите правила на задругата 

при нејзиното основање; 
2. дава препорака за донесување на перспек-

тивен план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава смерници' за работата на задругата; 
5. разгледува и други прашања од организа-

цијата и работата на задругата и дава препораки 
на задружниот совет за нивното решавање; 

6. задружниот совет на задругата е должен 
да расправа за препораките н)а собранието на за-
другата и по нив да донесува одлуки". 

Во членот 32 став 1 наместо броевите „30—60" 
се ставаат броевите „21—120". 
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Во ставот 4 наместо бројот „100" се става 
број „302". 

Членот 47 се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа пропи-

сите што важат, правилата на задругата и заклу-
чоците и смерниците на собранието на задругата; 

1. донесува измени на правилата на задру-
гата; 

2. донесува перспективен план за стопански-
от развиток на задругата и ги утврдува по пред-
лог на погонот, стопанскиот план и завршната 
сметка на самостојниот погон; 

3. донесува годишен стопански план и акци-
она програма на задругата и одредува средства со 
кое се обезбедува извршувањето г1а планот и про-
грамата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. поднесува извештај за годишниот стопан-

ски план, акционата програма, за резултатите на 
работењето и завршната сметка на задругата и 
нејзини1**? самостојни погони ка увид на собранието 
на задругата; 

6. одлучува за висината на задолжувањето на 
задругата и им дава овластувања на управниот 
одбор и управникот на задругата за одлучување 
за задолжување на задругата до определена ви-
сочина; 

7. донесува правилник за расподеле® на чис-
тиот шжход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход на работниците на задругата; 

8. го поставува, го сменува и го распоредува 
раководниот персонал на задругата и раководи-
телите на самостојните погони на начин предви-
ден со прописите што важат; 

9. одлучува за основање на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони На задругата; 

10. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот совет и другите органи-
зации,; 1 

11. решава за предлозите и наодите на реви-
зорските и инспекционите органи за работењето 
на задругата; 

12. решава и други прашања во врска со ра-
ботата на задругата за кои во претпријатието, 
спрема општите пропиен, решава работничкиот со-
вет на претпријатието. 

Перспективниот план за стопанскиот разви-
ток, годишниот стопански план и акционата про-
грама на задругата и нејзините самостојни погони 
мораат пред донесувањето да се стават на увид на 
членовите на задругата, како и на работниците на 
задругата и нејзините самостојни погони. 

Во случај кога во задружниот совет влегу-
ваат сите членови на задругата и работниците на 
задругата и нејзините самостојни погони (чл. 32 
ст. 4), задружниот совет ги врши и работите од, 
надлежноста на собранието на задругата". 

По членот 75 се додава нов член 75а кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во составот на стопанската организација, 
важат и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". 

Членот 77 се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: , 

1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд за 
заедничка потрошувачка". 

Членот 124 став 3 се менува и гласи: 
„Имовината што ќе остане по престанакот на 

земјоделската задруга се отстапува на општината 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на задругата, 
со тоа што соборот на производителите на Народ-
ниот одбор на општината е должен истата да ја 
предаде на управување на онаа задруга или на 
друга селскостопанска организација на своето под-
рачје што по стопанската дејност е нај сродна на 
земјоделската задруга што престанала со работа". 

Во членот 127 став 1 наместо зборовите „Фонд 
на основни средства, фонд на обртни средства" се 
ставаат зборовите „Пословен фонд". 

Се бришат ставот 2 од членот 3', членот 10, 
ставот 2 ОД! членот 30, точката 6 став 1 од членот 
53, членовите 64, 74, 128 и 133. 

Во членот 67 се бришат зборовите „и земјо-
делската задруга основана како претпријатие". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 627/61. (1417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 537, страна 1575 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Терацерското фа-
садерско претпријатие „Терацер" од Скопје, Огне-
новски Китан, со решението на Народниот одбор 
на општината Идадаја — Скопје бр. 7946 од 30-V-
1961 година е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. | 

Исто така им престанува правото за потпишу-
вање и на Симоновски Велимир, претседател на 
работниот колектив, и Стаматовски Стамат, се-
кретар. 

За в. д. директор на претпријатието со реше-
нието на Народниот одбор на општината Идадија 
— Скопје бр. 01-16727/1 од 26-1Х-1961 год. е назна-
чен Аврамовски Илија. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 12-Х-1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 623/61. (1418) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, 
страна 67 е запишано следното: Досегашниот кни-
говодител на Погонот за лозарство и овоштарство 
во село Богданци на Земјоделската задруга „Из-
ворски" од село Богданци, Анка Ш. Тортева, е раз-
решена од Должност и & престанува правото за 
потпишување. 

За книговодител на погонот е назначен Андо-
нов Ристо. Тој погонот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во> границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Чавдаров 
Благој, раководител на погонот, сметано од 26-Х-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 654/61. (1430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, 
страна 65 е запишано следното: Согласно со одлу-
ката на Задружниот совет на Земјоделската за-
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друга „Бистра" од село Галичник, донесена на 
14-У1-1961 година, а одобрена од Народниот одбор 
на општината Маврово, со решението бр. 3187 од 
27-1Х-1961 год. е извршено сл^дното изменување 
и дополнување на правилата на задругата: 

Членот 1 не се менува. 
Членот1 2 не се менува. 
Членот 3 од правилата се менува и гласи: 
„Член на задругата може да биде секој полно-

летен земјоделски производител: 1. што ќе ги при-
фати' правилата на задругата, 2. што ќе се обврзе 
дека ќе остварува минимум На економска (делов-
на) соработка со задругата и 3. што ќе уплати 
определена уписнина". 

Членот 4 не се менува. 
По членот 5 од правилата се додава нов член 

5а кој гласи: 
„Со правилата на задругата се определува ви-

сочината на уписнината од динари. Миниму-
мот на задолжителната економска соработка спо-
ред овие правила е: 

1. соработка со задругата во земјоделско про-
изводство на површина хектари или искажан 
во дин. ; 

2. контрахирање со задругата на производ-
ство на земјоделски производи на површина 
хектари или искажано во дин. ; 

3. продажба на земјоделски производи на за-
другата во вредност од динари; 

4. купување на репродукциони материјали од 
задругата или прифаќање земјоделски услуги во 
вредност од —— динари; 

5. вложување на определен паричен износ 
кај задругата на штедење". 

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и 
членот 56 кој гласи: 

„Работник што ќе стане член на задругата ги 
задржува сите права и обврски на лице во рабо-
тен однос". 

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 и 21 не се менуваат. 

Членот 22 се менува и гласи: 
„Собранието на задругата: 
1. ги Донесува првите правила за задругата 

при нејзиното основање; 
2. дава препораки за донесување перспекти-

вен план за стопанскиот развиток на задругата; 
3. ја разгледува работата на задругата; 
4. дава насоки за работата на задругата; 

( 5. разгледува и други прашања од организа-
цијата и работата на задругата и му дава препо-
раки на задружниот совет за нивното решавање" 

Членот 22а од правилата се брише. 
Членовите 23, 24 и 25 остануваат. 
Задружниот совет се состои од 21—120 члена. 

Во овој број влегуваат до една третина од чле-
новите на задругата и до три третини од лицата 
што се во работен однос со задругата и нејзините 
самостојни погони, односно дејности. 

Работниците и службениците во задружниот 
совет ги бира работниот колектив на задругата 
спрема прописите што важат за таа цел. 

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се ме-
нуваат. 

Членот 38 од правилата се менува и гласи: 
„Задружниот совет работи врз основа на по-

стојните прописи, правилата на задругата и за-
клучоците и насоките на собранието на задругата. 

Задружниот совет на задругата: 
1. донесува измени и на правилата на задру-

гата; 
2. донесува перспективен план за развитокот 

на задругата и ги утврдува, по предлог на пого-
ните, стопанскиот план и завршната сметка на са-
мостојниот погон; Ј 

3. донесува годишен стопански план и акци-
она програма на задругата и ги определува сред-
ствата со кои се обезбедува извршувањето на пла-
нот и програмата; 

4. донесува завршна сметка на задругата; 
5. му поднесува на увид на собранието на за-

другата извештај за годишниот стопански план, 
акционата програма, за резултатите на работе-
њето и за завршната сметка на задругата и на 
нејзините самостојни погони; 

6. одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и им дава овластувања на УО и на 
управникот на задругата за одлучување за задол-
жувањето на задругата до определена височина; 

7. донесува правилник за расшВДелбата на 
чистиот приход и правилник за расподелба на 
личниот доход, на работниците на задругата; 

8. ги избира и сменува членовите на УО на 
задругата, како и претставниците на задружниот 
совет и за другите организации во кои е зачле-
нета задругата; 

9. ги назначува и ги сменува раководните 
работници на задругата и раководителите на са-
мостојните погони на начин предвиден со постој-
ните прописи; , 

10. одлучува за основање на претпријатија, 
дуќани и самостојни погони на задругата; 

11. одлучува за стапување на задругата во 
членство на задружниот совет и другите органи-
зации; 

12. решава за предлозите и наодите на реви-
зионите и инспекциските органи за работењето на 
задругата; , 

13. решава и за други прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатијата, 
според општите прописи, решава работничкиот со-
вет на претпријатието". 

Членовите 39 д|о 60 остануваат исти и не се 
менуваат. 

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи: 
„Општите прописи за стопанските организации 

што се однесуваат на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на стопанската организација ва-
жат и за самостојните погони на земјоделската 
задруга". | 

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се 
менуваат. 

Членот 78 од правилата се менува и гласи: 
„Земјоделската задруга ги има следните фон-

дови: 1 
1. Деловен фонд, ј 
2. Резервен фонд и 
3. Фон&ј за заедничка потрошувачка". 
Членовите 79 па до 95 не се менуваат и оста-

нуваат исти. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 625/61. (1422) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, 
страна 67 е запишано следното: Досегашниот ра-
ководител на Погонот за сточарство и ратарство 
во село Богданци на Земјоделската задруга „Из-
ворски" од село Богданци, Сандевски Данев Ла-
зар, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За раководител на погонот е назначен инж. 
Финанос Војаџополос Атанас. Тој погонот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со новоназначениот потписник 
Шутаров Васил, благајник, и стариот потписник 
Ристо Андонов, книговодител, сметано од 26-Х-
1961 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 655/61. (1431} 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1Х-1961 год. под рег. бр. 174/55, свеска I е за-
пишано следното: Се менува фирмата и дејноста 
на Металското претпријатие „Металец" од Битола 
и ќе гласи: Метало-преработувачка индустрија 
„Металец" од Битола. 

Предмет на работењето: производство на печ-
ки, шпорети и метална галантерија и вршење на 
услуги од браварското, машинобраварското, лимар-
с к о ј водоинсталатерското и градежното занает-
чиство, исклучиво во новоградби, како и галвани-
зирање и поправки на ваги. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 271/61. (1464) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УШ-1961 год. под рег. бр. 27/56, свеска П е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Само-
стојниот угостителски дуќан „Илинден" од Кру-
шево и ќе гласи: Претпријатие за угостителство 
и туризам „Илинден", со седиште во Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 405/61. (1467) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-УИ-1961 год. под рег. бр. 55/55-П е запишано 
следното: Се менува фирмата и дејноста на Тр-
говскиот дуќан „Езериште" од Крушево и ќе гла-
си: Трговско претпријатие „Езериште", со седи-
ште во Крушево. 

Дејноста на претпријатието ќе биде промет со 
мешани стоки на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 366/61. I (1471) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1Х-1961 година под рег. бр. 62/55, свеска III е 
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запишано следното: Се менува дејноста на Земјо-
делската задруга „Фадил Винца" од село Велешта, 
Охридска околија, и покрај досегашната дејност, 
ќе врши и трговија со рибарски материјали и при-
бор, спортски прибор, месни преработки, млински 
преработки, семенски стоки, животни намирници 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит 
и прибор, дрогериска стока и деликатесни произ-
води. I / 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 482/61. (1475) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1Х-1961 год. под рег. бр. 62/55, свеска III е за-
пишано следното: Се менува дејноста на Продав-
ницата во село Велешта на Земјоделската задруга 
„Фадил Винца" од село Велешта, Охридска око-
лија, и покрај досегашната дејност ќе врши и тр-
говија со рибарски материјали и прибор, спортски 
прибор, месни преработки, млински преработки, 
семенска стока, животни намирници и предмети 
за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
дрогериска стока и деликатеси! производи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 484/61. (1476) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1Х-1961 година под рег. бр. 62/55, свеска III е 
запишано следното: Се менува дејноста на Про-
давницата во село Г. Татеши на Земјоделската за-
друга „Фадил Вршца" од Велешта, Охридска око-
Јтија, и покрај досегашната дејност, ќе врши и тр-
говија со рибарски материјали и прибор, спортски 
прибор, месни преработки, млински преработки, 
семенска стока, животни намирници и предмети 
за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
дрогериска стока и деликатеси* производи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 486/61. (1477) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29-1Х-1961 година под рег. бр. 62/55, свеска III е 
запишано следното: Се менува дејноста на про-
давницата во село Миел одежда на Земјоделската 
задруга „Фадил Винца" од село Велешта, Охрид-
ска околија, и покрај досегашната дејност, ќе 
врши и трговија со рибарски материјали и при-
бор, спортски прибор, месни преработки, млински 
преработки, семенска стока, животни намирници 
и предмети за куќни потреби, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит 
и прибор, дрогериска стока и деликатесни про-
изводи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 487/61. (1478) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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КОНКУРСИ 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
ПРИ НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА 

— БЕРОВО 

р а с п и ш у в а 

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

на Комуналната установа „Услуга" — Берово 

У с л о в и : 

Службеник од III врста со најмалку 3 години 
практика на раководно место. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај на по одлуката на НО на општи-
ната — Берово. ч 

Молбите со сите пропишани документи по чл. 
31 од ЗЈС, се доставуваат до НО на општината 
Берово до 15. X. 1962 година. 

До колку работното место не се пополни, кон-
курсот останува отворен до пополнувањето. (1231) 

СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА 
ПРИ ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ — КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

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

на Здравствената станица 

Услови: Кандидатот да има завршено меди-
цински факултет, положен стручен испит и нај-
малку 3 години практика како лекар. 

Личен доход според Правилникот за раста-
де лба на личниот доход на Здравствената станица. 

Молбите таксирани со 50 динари, се доставу-
ваат до Здравствената станица најдоцна до 15-Х-
1962 година. ( 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (1232) 

Комисијата за службенички работи на НО 
на општината Драчево 

р а с п и ш у в а 

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

1. РЕФЕРЕНТ ПО ЗЕМЈОДЕЛИЕ во Отсекот 
за стопанство на Народниот одбор на општината 
Драчево, 

5 октомври 1962 

2. РЕФЕРЕНТ 'ПО ШУМАРСТВО во Отсекот 
за стопанство на Народниот одбор на општината 
Драчево. 

УСЛОВИ: 
Кандидатите да имаат завршено земјоделско-

шумарски факултет со 3 години работен стаж или 
завршено средно земјоделско училиште со 5 го-
дини работен стаж. 

Молбите со куса биографија и документи по 
чл. 31 од ЗЈС, се доставуваат до Комисијата за 
службенички работи на Општината Драчево, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. Конкурсот останува отворен До пополну-
вањето на работните места. 

Плата по Законот за јавните службеници и 
Одлуката за положајни плати за службениците на 
Народниот одбор на општината Драчево. (1230) 

Врз основа на член 12 и 16 од Правилникот за 
работни односи, Конкурсната комисија при Специ-
јалната болница за белодробна туберкулоза — 
Штип. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнето работно место лекар 

У С Л О В И : 

Квалификации: лекар специјалиста — ф и -
зиолог, лекар специ ја лизант, лекар од општа прак-
са со завршен стаж. 

Настап на работа веднаш. 
Личен доход по Правилникот за расподелба на 

личниот доход на работниците на Специјалната 
болница за белодробна туберкулоза — Штип. 

Молбите таксирани со сите потребни докумен-
ти и биографски податоци, согласно чл. 31 од За-
конот за јавните службеници, се доставуваат до 
Специјалната болница за бе ло дробна туберкулоза 
— Штип. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (1233) 

СОДРЖИНА 
Страна 

156. Закон за органите на управата во На-
родна Република Македонија (Пречистен 
текст) — — — — — — — — — 413 

157. Правилник за минималната техничка 
опременост на оџачарскиот дуќан — — 421 

158. Правилник за работните книги на оџа-
чарите — — — — — — — — — 421 

159. Правилник за образецот на легитимаци-
јата на оџачарот — — — — — — 423 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

Издам*: ЈСлужбеи ресита на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, уд. „29 ноември-

бр. 19. Шида. фах. 51. Тел. 19-89. Одговорен уредник Петар Јаневски, Жиро сметка број 892—11/1—699 
ири Наредната бд иг и — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (4589) — Скопје. 


