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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

На основа чл. 71 т. И од Уставниот закон: 
за основите на општественото' и: политичкото 
устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, се прогласува Зако-
нот за органите на управата во Народна Ре-
публика Македонија, што: го усвои: Народното 
собрание на Народна Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 23 и 24 мај 1956 година. 

У. бр. 10 
29 мај 1956 година % 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, с.р. Љупчо Арсов, с.р. 

» 

З А К О Н 
ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој закон се утврдуваат државните 
секретаријата, републичките совети, секре-
таријатите на Извршниот совет и другите 
републички органи на управата, што се под 
непосреден Надзор на Извршниот совет и се 
пропишуваат основни одредби за советите и 
органите на управата на народните одбори. 

Член 2 
Надлежноста на републичките органи на 

управата и републичките совети, како и над-
лежноста на органите на управата и совети-
те на народните одбори се утврдува со за-
кон и други прописи, а во согласност со над-
лежноста на Народна Република Македо-
нија односно народните одбори и во рамки-
те на нивниот делокруг утврден со овој за-
кон. 

Член 3 
Одредбите од Сојузниот Закон за држав-

ната управа, што се однесуваат на републич-

ките органи н!а управата и републичките со-
вети, како и на советите и органите на упра-
вата на народните одбори непосредно се при-
менуваат во Народна Република Македо-
нија. > < 
И. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

И СОВЕТИ 

1) Републички органи на управата 
Член 4 

Државни секретаријата се: 
Државен секретаријат за внатрешни ра-

боти; 
Државен секретаријат за правосудна уп-

рава; 
Државен секретаријат за работи на фи-

нансиите. 
Член 5 

Секретари] ати на Извршниот совет се: 
Секретаријат за законодавство и органи-

зација; 
Секретаријат за општи стопански работи; 

' Секретари!ат за индустрија; 
Ј Секретари!ат за земјоделство; 

Секретаријат за шумарство; 
^Секретаријат за сообраќај; 

1 Секретаријат за стоков промет; 
Секретаријат за комунални работи и ур-

банизам; 
Секретаријат за труд; 
Секретаријат за општа управа. 

Член 6 
За вршење управните работи во областа 

на планирањето од републичка надлежност 
постои како управна установа Завод за сто-
панско планирање. 

Директорот на Заводот за стопанско пла-
нирање има, положба н:а државен секретар. 

Член 7 
За вршење работите на статистичката 

служба од републичка надлежност постои 
како управна установа Завод за статистика. 

Член 8 
Извршниот совет може со уредба оддел-

ните секретари.] ати на Извршниот совет и 
управните установи утврдени »со овој закон 
да ги укинува и спојува, како и да го менува 
нивниот делокруг одреден со овој закон. 

Уредбите за укинување и спојување на 
секретаријатите на Извршниот совет и 

\ 
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менување на нивниот делокруг се поднесу-
ваат на накнадна потврда на Народното со-
брание на Народна Република Македонија, 

2) Републички совети 
Член 9 

Советите се извршно-управни органи што 
се основаат во областа на' просветата, кул-
турата, народното здравје, социјалната за-
штита и другите области во кои се примену-
ва општествено управување. 

Советите вршат одредени извршни рабо-
ти што со закон им се ставени во надлеж-
ност и управните работи од републичка над-
лежност во областа за која се основани. 

Член 10 
Републички совети се: 
Совет за школство; 
Совет за просвета и култура; 
Совет за народно здравје; 
Совет за социјална заштита. 

Член 11 
Работите од надлежноста на советот ги 

врши совет како колективен орган и секре-
тари! ат на советот. 

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

Член 12 
Советот како колективен орган го сочи-

нуваат претседател и членови на советот из-
брани од самоуправни установи, стручни и 
општествени организации како и граѓани 
што со своите лични и стручни способности 
можат да придонесат во остварување зада-
чите на советот. 

Бројот на членовите на советот го утвр-
дува Извршниот совет. 

Член 13 
Самоуправните установи, стручните и оп-

штествените организации своите претставни-
ци во советите ги избираат од редот на сво^ 
ите членови. Претставниците на установите 
и организациите по правило ги избира нај-
високиот орган на установата односно орга-
низацијата, а ако изборот на претставниците 
паѓа помеѓу заседание на највисокиот оп тан 
Сгодишно собрание, пленум и слично), .избо-
рот го вг)нти Д Р У Г орган на установата однос-
но организацијата (извршен орган и ел.). Од-
луката за изборот во ов01 случај му се под-
несува на накнадна потврда на највисокиот 
орган на установата односно организацијата. 

Претседателот и членовите на советите 
од редот на граѓаните1 ги именува Извршниот 
совет. 

Извршниот совет одредува кои установи 
и организации избираат свои претставници 
во советите, како и бројот на претставниците 
што установите и организациите ги избираат 
во одделните совети. 

Член 14 
Членовите на советите »се избираат однос-

но именуваат за две години. Секоја година 
се врши избор односно именување на поло-
вината членови на советот. 

Никој не може да биде член на еден ист 
совет повеќе од дра мандатни периоди едно-
подруго. 

Извршниот совет односно установата и 
организацијата може и пред истекот на вре-
мето за кое членовите на советот се имену-
вани односно избрани да го разреши од 
должност односно отповика членот на сове-
тот што Извршниот совет го именувал однос-
но кого установата и организацијата го из-
брала и место него да именува односно из-
бере друг член на советот. 

Советот може да му предложи на Извр-
шниот совет, установата и организацијата да 
го разреши од должност односно отповика 
членот на советот што Извршниот совет го 
именувал односно кого установата и орга-
низацијата го избрала и место него да име-
нува односно избере друг член на советот 
ако истиот не ја врши редовно својата долж-
ност во советот. 

Извршниот совет односно установата и 
организацијата во случаите , од став 3 и 4 на 
овој член истовремено со разрешувањето од 
должноста односно отповикувањето на чле-
нот на советот ќе именува односно избере 
нов член на советот. 

Одредбите од став 1 на член 13 од овој 
закон за изборот на членовите на советите 
од установи и организации во се важат и при 
отповикувањето на членовите на советите. 

1 Член 15 
Изборот односно именувањето како и от-

повикувањето и разрешувањето од должно-
ста на претседателот1 и членовите на совети-
те се објавува во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Член 16 
Секој совет има секретаријат на советот. 
Советите со сроден делокруг можат да 

имаат заеднички секретаријат. 
Кои совети имаат заеднички секретари-

јат одлучува Извршниот совет. 
Член 17 

Со работата на секретаријатот на советот 
непосредно раководи секретар на советот. 

Секретарот на советот го именува" и раз-
решува Извршниот совет. 

Член 18 
Секретарот за својата работа и работата 

"на секретаријатот му одговара на Извршни-
от совет. 

Секретарот ги подготвува работите од де-
локругот на советот и за извршување на за-
клучоците на советот му Одговара на сове-
тот. Секретарот е должен да постапи по 
смерниците на советот. 



29 мај 1956 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 14 — Стр. 235 

Член 19 
Извршните работи од делокругот на со-

ветот ги врши самиот совет, а управните ра-
боти секретаријатот на советот, доколку не-
кои управни работи, за кои тоа е одредено 
со закон и пропис донесен на основа закон, 
не га врши самиот совет. 

Член 20 
Советот како колективен орган се грижи 

за извршување на законите и прописите на 
Сојузниот извршен совет и Извршниот со-
вет, доколку Извршувањето на овие прописи 
изрично не е ставено во надлежност на Из-
вршниот совет; дава иницијатива за подгот-
вување републички закони и прописи на Из-
вршниот совет и му предлага на Извршниот 
совет донесување'на овие прописи; донесува 
прописи за извршување на републичките за-
кови, освен кога донесувањето на тие пропи-
си е ставено во надлежност на Извршниот 
совет; претресува прашања од заеднички 
интерес за општественото управување во 
областа за која советот е основан и во тој 
поглед става предлози, презема иницијатива 
и дава препораки за работа на другите орга-
ни, установите и организациите во соодвет-
ната област*; дава потврда, односно соглас-
ност на прописите што ги донесуваат народ-
ните одбори или други државна органи, до-
колку таква потврда односно согласност е 
пропишана; ги именува и разрешува члено-
вите на раководните органи на општестве-
ното управување на установите и врши уп-
равни работи што со закон и други прописи 
му се ставени во делокруг. 

Советот го утврдува предлогот на прет-
сметката на советот. 

Советот донесува правилници, наредби и 
упатства, а може да им дава препораки на 
народните одбори, самоуправните установи, 
стручните и општествените организации за 
работата во областа за која е основан. 

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

Член 21 
Секретаријатот на советот во вршењето 

на управните работи од надлежноста на со-
ветот непосредно ги извршува и се грижи 
за извршувањето на прописите и другите 
акти на претставничките тела, Сојузниот из-
вршен совет и Извршниот совет како и про-
писите и заклучоците на советот; подготву-
ва по налог на советот и Извршниот совет 
нацрти: на прописи што' ги донесува советот 
односно што' советот му ги предлага на Из-
вршниот совет; ја извршува претсметката 
на советот; води управна постапка и донесува 
решенија; врши надзор над законитоста на 
работата На советите и органите на управата 
на народните одбори; решава за службенич-
ките и работните односи на службениците и 

работниците на советот, доколку тоа не »спа-
ѓа 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 народните одбори и установите, во слу-
чај кога таква согласност е пропишана; ги 
врши правата и должностите одредени со 
Законот за државната управа и другите про-
писи спрема самоуправните установи и орга-
низации од областа за која советот е обра-
зуван, а врши и други права и должности 
утврдени ћо овој закон и прописите за над-
лежноста на советот. 

Секретаријатот на советот ја обезбедува 
стручната служба за вршење работите од 
надлежноста на Извршниот совет. 

3) Делокруг 
а) Државни секретаријат 

Член 22 
Државниот секретаријат за внатрешни 

работи ги врши управните работи од репу-
бличка надлежност во областа на заштитата 
на државната безбедност и јавниот поредок, 
слободата и правата на граѓаните, опште-
ствениот и личниот имот, извршувањето на 
казните, внатрешниот мир и ред и граѓан-
ската состојба. 

Член 23 
Државниот секретаријат за правосудна 

управа ги врши управните работи од репу-
бличка надлежност во областа на правосуд-
ната управа, води статистички податоци за 
работењето на судовите, ја следи работата 
на адвокатурата и ги врши административ-
ните работи во врска со поминувањата. 

Член 24 
Државниот секретаријат за работи на фи-

нансиите го следи Финансиското извршува-
ње на републичкиот општествен план и ги 
врши управните работи од републичка над-
лежност во областа на финансиските обвр-
ски на стопанските и другите организации 
и граѓаните спрема општествената заедница, 
како и приходите на општествените фондо-
ви во областа на кредитите (краткорочни и 
долгорочни); подготвувањето, извршувањето 
и контролата над извршувањето на репу-
бличкиот буцет и буцетското, сметковод-
ственото и материјалното работење на др-
жавните органи, установите и општествени-
те фондови, финансискиот надзор над бан-
ките и другите кредитни и осигурителните 
установи што ги основаат републичките ор-
гани; финансиското- работење на стопански-
те и општествените организации; како и во 
областа на имотните односи во поглед земји-
штата и евиденцијата и заштитата на општо-
народниот имот (аграрна реформа и колони-
зација, експропријација, 'национализација, 
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конфискација, земјишен фонд, промет на 
земјишта и згради). 

Во состав на Државниот секретаријат за 
работи на финансиите се: Управата за при-
ходи и Финансискиот инспектор. 

Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите спрема Геодетската управа ги 
ши правата и должностите одредени во член 
43 од Законот за државната управа, а спре-
ма Комисијата за катастар правата и долж-
ностите одредени во член 50 од истиот за-
кон. 

Член 25 
Државните секретариј ати, во рамките на 

својот делокруг, ги вршат правата и долж-
ностите одредени со Законот за државната 
управа и другите прописи спрема самостој-
ните установи, гтопанските .здруженија и 
другите самостојни организации што ги 
основаат републичките органи или чита деј-
ност се однесува на територијата на Народ-
на Република Македонија. 

б) Републички совети 
Член 26 

Советот за школство врши одредени из-
вршни, како и управните работи од репу-
бличка надлежност во областа на школство-
то и наставата, претшколското образование, 
вонармиското воено воспитание и во другите 
области на школувањето и наставата. 

Советот за школство ги врши правата и 
должностите одредени во член 46 од Зако-ч 

нот за државната управа спрема Заводот за 
проучување и унапредување на пролетното. 

Член 27 
Советот1 за просвета и култура врши од-

редени извршни, како и управните работи 
од републичка надлежност во областа на 
општото просветување, физичката култура, 
радиодифузната служба,, театарот, филмот и 
другите области на културата и науката. 

Советот за просвета и култура ги врши 
спрема Државниот архив и Заводот за за-
штита на културните паметници и природг 
ните реткости правата и должностите одре-
дени во член 46 од Законот за државната 
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 одре-

дени извршни, како и управните работи од 
републичка надлежност во областа на за-
штитата на народното здравје, организаци-
јата на здравствената мрежа и снабденоста 
на Републиката со лекови, санитетски уреди 
и друг санитетски материјал. 

Советот за народно здравје ги врши спре-
ма Санитарниот инспекторат правата и 
должностите одредени во член 48 од Зако-

нот за државната управа, а спрема Централ-
ниот хигиенски завод правата и должности-
те одредени во член 46 од истиот закон. 

Член 29 
Советот за социјална заштита врши одре-

дени извршни како и управните работи од 
републичка надлежност во областа на оп-
штата социјална заштита, а особено зашти-
тата на воените инвалида од војните, мајка-
та и детето, малолетните, како и старател-
ството и другите области на социјалната за-
штита на граѓаните. 

Советот за социјална заштита спрема Ин-
валидската комисија ги врши правата и 
должностите одредени во чл. 50 од Законот 
за државната управа, 

Член 30 
Републичките совети, во рамките на сво-

јот делокруг ги вршат правата и должности-
те одредени со Законот за државната упра-
ва и другите прописи спрема самостојните 
установи, стопанските здруженија и други-
те самостојни организации, што ги основаат 
републичките органи или чија дејност се од-
несува на територијата на Народна Репу-
блика Македонија. 

в) Секретаријата на Извршниот совет 
Член 31 

Секретаријатот за законодавство и орга-
низација ги подготвува нацртале на зако-
ните и- прописите на Извршниот совет, до-
колку тоа не спаѓа во делокруг на држав-
ните секретаријата, советите, другите секре-
таријата на Извршниот совет и . дру гите ор-
гани: на управата; ја ускладува работата за 
изработката на сите прописи од гледна точ-
ка на единството на правниот систем и тех-
ничкскправната обработка и му дава мисле-
ње на Извршниот совет во поглед утврду-
вањето на предлозите на правните прописи 
и организационите мерки како и по сите 
други правни прашања за кои решава Из-
вршниот совет; го проучува прашањето за 
изградбата на уставниот и правниот систем 
и му дава на Извршниот совет предлози и 
мислења по тие прашања; ги следи и про-
учува прашањата за организацијата нр, др-
жавните органи и му дава на Извршниот со-
вет предлози и мислења по овие прашања; 
им дава мислења на републичките органи на 
управата по нацртите на прописите што тие 
му ги доставуваат на мислење; ја следи за-
конитоста на прописите на републичките 
органи на управата и му укажува на Из-
вршниот совет на прописите на тие органи 
што се во спротивност со закони и други 
прописи; ги врши стручните работи во рам-
ките на надлежноста на Извршниот совет во 
областа на надзорот над законитоста на ра-
ботата на народните одбори; се грижи за 
спроведување на прописите за изборниот 
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систем за претставничките тела и органите/ 
на работничкото самоуправување; му ука-/ 
жу ва стручна правна соработка на Народ-/ 
ното собрание; се грижи за објавувањето' на; 
републичките прописи и службените публи-ј 
кацин во „Службен весник на НРМ" и врши] 
надзор над „Службен весник на НРМ". 

Член 32 
/ Секретаријатот за општи стопански ра-
боти го следи извршувањето на републички-
от општествен план во целина; ги средува и 
обработува податоците за стопанството како 
целина и за извршувањето на републичкиот 
општествен план, му поднесува на Извршни-
от совет повремени анализи и извештаи за 
движењето на стопанството; го проучува деј-
ството на стопанскиот систем и Текуштата 
економска политика и му дава на Извршни-
от совет предлози по тие прашања како и 
предлози за преземање мерки во поглед на 
извршувањето на општествените планови и 
текуштата економска политика, му дава на 
Извршниот совет мислења по сите предло-
зи и мерки што се однесуваат на извршува-
њето на републичкиот општествен план и 
стопанството како целина; му дава на Из-
вршниот совет мислења за правните про-
писи од областа на стопанството што ги до-
несува Извршниот совет, соработува со За-
водот за стопанско планирање во изработка-
та на текуштиот општествен план и сорабо-
тува со стопанските комори, институтите и 
другите организации од областа на стопан-
ството. 

Секретаријатот за општи стопански ра-
боти спрема Комисијата за одобрување на 
инвестиционите програми ги врши правата 
и должностите одредени во член 50 од За-
конот за државната управа. 

Член 33 
Секретаријатот за индустрија го следи 

извршувањето на републичкиот општествен 
план во областа на индустријата, градежни-
штвото и занаетчиството, како и движењето 
на индустриското производство, градежни-
штвото и занаетчиството и дејството на сто-
панскиот систем и економските мерки во тие 
области; го обезбедува спроведувањето на 
прописите за индустриско-техничките ин-
спекции,. ја следи работата на установите, 
институтите и другите организации во об-
ласта на унапредувањето на производството 
и продуктивноста на трудот и му дава на Из-
вршниот совет предлози за донесување про-
писи и мерки во таа област; ги врши и дру-
гите управни работи од републичка надлеж-
ност во областа на индустријата, градеж-
ништвото и занаетчиството, доколку некои 
од тие работи не се ставени во надлежност 
на други републички органи на управата. 

Во состав на Секретаријатот за индустри-
ја се: Инспекторатот за парни котли, Рудар-

ско-металургискиот инспекторат, Градежни-
от инспекторат и Електро-енергетскиот ин-
спекторат. 

Секретаријатот за индустрија спрема Ко-
мисијата за ревизија на проекти ги врши 
правата и должностите одредени во член 50 
од Законот за државната управа. 

Член 34 
Секретаријатот за земјоделство го следи 

извршувањето на републичкиот општествен 
план во областа на земјоделството, ветери-
нарството и рибарството, како и движењето 
на производството и дејството на стопан-
скиот систем и економските мерки во овие 
области, го следи развитокот на земјодел-
ското задругарство и му предлага на Из-
вршниот совет прописи и мерки за унапре-
дување на задругарството; ја следи работата 
на установите, институтите и другите орга-
низации за унапредување на земјоделство-
то, ветеринарството и рибарството и му дава 
на Извршниот совет предлози за донесување 
прописи и мерки во тие области; ги врши и 
другите управни работи од републичка над-
лежност во областа на земјоделството, ве-
теринарството и рибарството, доколку некои 
од тие работи не се ставени во надлежност 
на другите републички органи на управата. 

Секретаријатот за ' земјоделство спрема 
Управата за водостопанство ги врши пра-
вата и должностите одредени во член 43 од 
Законот за државната управа. 

Член 35 
Секретаријатот за ^шумарство го следи 

извршувањето на републичкиот општествен 
план во областа на шумарството и ловството 
како и движењето на шумското стопанство 
и дејството на стопанскиот систем и економ-
ските мерки во овие области, ја следи рабо-
тата на установите, институтите и други-
те организации за унапредување на шумар-
ството и ловството и му дава на Извршниот 
совет предлози за донесување прописи и 
мерки во тие области; ги врши и другите 
управни работи од републичка надлежност 
во областа на шумарството и ловството, до-
колку некои од тие работи не се ставени во 
надлежност на другите републички органи 
на управата. 

Член 36 
Секретаријатот за сообраќај го следи из-

вршувањето на републичкиот општествен 
план во областа на патниот и езерскиот соо-* 
враќај и патиштата, како и движењето на 
стопанството и дејството на стопанскиот си-
стем, сообраќајните тарифи и мерките во таа 
област, му предлага на Извршниот совет до-
несување на прописи и мерки за изградбата; 
одржувањето и подобрувањето на сообраќа-
јот и патната мрежа; ги врши и другите уп-
равни рабош од републичка надлежност во 
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областа на сообраќајот и патиштата доколку 
некои од тие работи не се ставени во над-
лежност на други републички органи на 
управата. 

Во состав на Секретаријатот за сообраќај 
е Дирекцијата за патишта. 

Член 37 
Секретаријатот за стоков промет го следи, 

извршувањето на републичкиот општествен 
план во поглед на стоковиот промет и ги 
врши управните работи од републичка над-
лежност во областа на прометот на стоката 
и трговските, угостителските и туристичките 
услуги; се грижи за спроведувањето на про-
писите за организацијата на трговската, уго-
стителската и туристичка дејност и обезбе-
дувањето на снабдувањето на пазарот, се 
грижи за спроведувањето на стопанските и 
управните мерки на пазарот; го обезбедува 
спроведувањето на прописите за пазаришна-
та инспекција; ги врши и другите управни 
работи од републичка надлежност во обла-
ста на стоковиот промет, доколку некои од 
тие работи не се ставени во надлежност на 
други републички органи на управата. 

Во состав на Секретаријатот за стоков 
промет е Пазаришниот инспекторат. 

Член 38 
Секретаријатот за комунални работи и 

урбанизам го следи извршувањето на репу-
бличкиот општествен план во областа на ко-
муналната и урбанистичката дејност и стан-
бената изградба, и ги врши управните рабо-
ти од републичка надлежност во областа на 
комуналните работи, урбанизмот и станбе-
ната изградба, доколку некои од тие работи 
не се ставени во надлежност на други репу-
блички органи на управата, ја следи рабо-
тата на народните одбори, локалните уста-
нови и организации по прашањата за кому-
налните работи, урбанизмот и станбената из-
градба и му предлага на Извршниот совет 
преземање на мерки со цел за ускладување 
на нивната работа; врши анализи за состој-
бата на комуналната и урбанистичката деј-
ност и станбената изградба во Републиката 
во целина и за тоа му поднесува извештај 
на Извршниот совет. 

Член 39 
Секретаријатот за труд ги врши управ-

ните работи од републичка надлежност во 
областа на трудовите односи, платите, струч 
ните квалификации и стручнрто образова-
ние на работниците и службениците во сто-
панството, инспекцијата на трудот, посреду-
вањето на трудот, хигиенеко-техничката за-
штита при работењето, социјалното осигуру-
вање и ги врши другите управни работи од 
републичка надлежност во областа на тру-
дот 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 
Инспекторатот на трудот. 

Секретаријатот за труд ги врши спрема 
Бирото за посредување на трудот правата и 
должностите одредени во чл. 46 од Законот 
за државната управа, а спрема Комисијата 
за плати во стопанството правата и должно-
стите одредени во чл. 50 од Законот за др-
жавната управа, 

Член 40 
Секретаријатот за општа управа ги врши 

управните работи од републичка надлежност 
во областа на спроведувањето на прописите 
за организацијата на републичките органи и 
установи и органите на управата на народ-
ните одбори, службеничките односи и струч-
ното образование на службениците на др-
жавните органи и установи, инспекцијата на 
платите, систематизациите на работните ме-
ста, унапредувањето на државната админи-
страција и административното' работење, го 
следи и го проучува прашањето за создавање 
и обезбедување на кадрови за потребите на 
државните органи и установи и му дава на 
Извршниот сове}? 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 општа у п р а в а спрема 
Хидрометеоролошкиот завод ги врши права-
та и должностите одредени во чл. 46 од За-
конот за државната управа. 

Член 41 
Секретаријатите на Извршниот совет, во 

рамките на својот делокруг, ги вршат права-
та и должностите одредени со Законот за др-
жавната управа и другите прописи спрема 
самостојните установи, стопанските здруже-
нија и другите самостојни организации што 
ги основаат републичките органи или чија 
дејност се однесува на територијата на На-
родна Република Македонија. 
г) Завод за стопанско планирање и Завод за 

статистика 
Член 42 

Заводот за стопанско планирање ја про-
учува состојбата и развитокот на стопанство-
то, ги обработува и изготвува републичките 
општествени планови, го следи извршување-
то на општествените планови и врши анали-
зи за нивното извршување и ги врши другите 
управни работи од републичка надлежност 
во областа на изготвувањето на општестве-
ните планови и методологијата на планира-
њето. ; | 

Член 43 
Заводот за статистика го организира и ос-

тварува собирањето и обработувањето на ста 
тистичките податоци, врши стручна коорди-
нација на статистичката служба во Репуб-
ликата, објавува статистички податоци и ги 
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врши другите управни работи од републичка 
надлежност во областа на собирањето и обра-
ботувањето на статистичките податоци. 

Ш. СОВЕТИ И ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА 
НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

1) Совети на народните одбори 
Член 44 

Советите на народните одбори .вршат из-
вршни работи од надлежноста на народниот 
одбор во областа за која се основани. 

Советите вршат и одредени управни рабо-
ти од надлежноста на народниот одбор кога 
тоа е одредено со закон или друг пропис до-
несен на основа законско овластување. 

Член 45 
Советите на народните одбори се основа-

ваат, спојуваат и укинуваат и нивниот дело-
круг се утврдува со статутот на околијата 
односно општината во согласност со Општи-
от закон за уредување на општините и око-
лиите, законите за народните одбори и овој 
закон. 

Советите на народните одбори се утврду-
ваат така што да се обезбеди непречено из-
вршување на работните уредени со пропи-
сите на повисоките државни органи, како и 
прописите на народниот одбор. 

Член 46 
Во народен одбор на околија совети се 

основаат за следните области од надлежноста 
на народниот одбор: 

внатрешни работи; 
општа управа; ' 4 
општествен план и финансии; 
стопанство; . -
комунални работи и урбанизам; 
труд; 
школство; 

-култура; 
народно здравје; 
социјална заштита. 
Народните одбори на околиите за една 

или повеќе гранки во областа на стопанство-
то образуваат посебни совети (селско стопан-
ство, шумарство, индустрија и др.), а можат 
за една од другите области од претходниот 
став по потреба да образуваат и два или по-
веќе совети или еден совет за две или пове-
ќе области. 

Член 47 
Во народен одбор на општина совети се 

основаат за следните области од надлежноста 
на народниот одбор: 

општа управа и внатрешни работи; 
стопанство; 
комунални работи; 
станбени прашања; 
ТРУД; 
школство, просвета и култура; 
народно здравје; 
социјална заштита. 

Народните одбори на општините можат 
за една област од претходниот став да осно-
ваат и два или повеќе совети или еден совет 
за две или повеќе области. 

Член 48 
Советите во рамките на својот делокруг: 
се грижат за спроведување на законите 

и другите прописи на повисоките државни 
органи како и прописите на народниот одбор; 

ја следат состојбата и потребите во обла-
стите за кои се основани и му предлагаат на 
народниот одбор донесување на прописи и 
преземање на мерки за кои народниот одбор 
е овластен; 

ги утврдуваат нацртите на прописите и 
мерките 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 соодвет-
ната област и му предлагаат на народниот 
одбор донесување на препораки и преземање 
на мерки; 

издаваат акти и преземаат мерки во пог-
лед на располагањето со општонародниот 
имот за кои се овластени. 

Член '49 
Советите издаваат наредби и управни 

упатства за извршување прописите на народ-
ниот одбор, а наредби и упатства за извршу-
вање законите и другите прописи на сојузни-
те и републичките органи советите можат да 
издаваат само кога и доколку за тоа изрично 
се овластени. 

Советите донесуваат решенија во управ-
ната постапка, кога за тоа се овластени со 
закон, уредба или пропис на народниот од-
бор, како и решенија со кои решаваат оддел-
ни прашања односно кога тоа е одредено со 
прописи. Со пропис на народниот одбор со-
ветот' може да биде овластен да донесува ре-
шенија во управната постапка само по ра-
боти во кои се решава по слободна оценка. 

Член 50 
Советите на народниот одбор работите од 

својата надлежност ги вршат на основа и во 
рамките на закон и други сојузни и репуб-
лички прописи како и прописи на народниот 
одбор. ч 

Член 51 
Во поглед на составот, работењето и овла-

стувањето на советите се применуваат одред-
бие од законите за народните одбори и дру-
гите сојузни и републички закони. 

Кога надлежниот совет на народниот од-
бор го утврдува предлогот на општествениот 
план, предлогот на буџетот и предлогот на 
завршната сметка во неговата работа уче-
ствуваат со сите права на член на советот и 
претседателот и потпретседателите на народ-
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ниот одбор и претседателите на другите сове-
ти на народниот одбор. Со седницата на сове-
тот кога се утврдуваат овие предлози рако-
води претседателот на народниот одбор. 
2) Органи на управата на народните одбори 

Член 52 
Органите на управата на народните, од-

бори на околиите и општините ги вршат уп-
равните работи од надлежноста на народниот 
одбор во областа што,им е ставена во дело-
круг, освен оние управни работи што со за-
кон или пропис донесен на основа законско 
овластување се ставени во надлежност на 
народниот одбор, собор на народниот одбор, 
совет или друг орган на народниот одбор. 

Член 53 
Органите на управата на народните одбо-

ри на околиите и општините се основаат и 
укинуваат и нивниот делокруг се утврдува 
со статутот на око лиј ата односно општината 
или во рамките на статутот со одлука на на-
родниот1 одбор во согласност со одредбите на 
овој закон. 

Органите на управата на народните одбо-
ри на околиите и општините се утврдуваат 
така што да се обезбеди непреченото извр-
шување на работите уредени со прописите на 
повисоките органи како и прописите на на-
родниот одбор. 

а) Органи на управата на народен одбор 
на околија 

Член 54 
Органи на управата на народен одбор на 

околија можат да бидат: секретаријата, уп-
рави, инспекторати, дирекции, управни уста-
нови и комисии. 

Член 55 
Секретари] ати се основаат за вршење уп-

равните работи од надлежноста на народни-
от одбор на околијата за одделни или повеќе 
сродни области на државната управа. 

Член 56 
Народен одбор на околија ги има следните 

секретаријата: 
Секретаријат за внатрешни работи; 
Секретаријат за општа управа; 
Секретаријат за финансии; 
Секретаријат за стопанство; 
Секретаријат за комунални прашања и 

урбанизам; 
Секретаријат за труд; 
Секретаријат за школство, просвета и 

култура; 
Секретаријат за народно здравје и соци-

јална заштита, 
Народните одбори на околиите можат за 

управните области од претходниот став да 
основаат два, или повеќе секретаријата. 

Член 57 
Делокругот јна секретаријатите се утврду-

ва во согласност со одредбите за делокругот 
на републичките секретари] ати. 

Член 58 
Секретаријатите, во рамките на својот де-

локруг, непосредно ги извршуваат законите 
и другите сојузни и републички прописи, 
прописите и другите акти на народниот од-
бор и на неговите совети и се грижат за нив-
ното извршување, како и вршат други права 
и должности: утврдени со овој закон и про-
писите за надлежноста на секретаријатот. 

Секретаријатите непосредно ги извршува-
ат законите и другите прописи со водење на 
управна постапка, донесување решенија и 
други поединечни акти за кои се овластени, 
а се грижат за извршувањето на прописите 
особено' со следење на нивното извршување 
од страна на сите органи на управата во со-
одветната 1ранка. на управата, давање обја-
снувања за нивната примена, вршење на од-
редени надзорни права, издавање на стручни 
упатства за работата на органите на управа-
та на народните одбори на општините и ука-
жување на стручна помош. 

Секретаријатите, во рамките на својот де-
локруг, по барање од совет или кога тоа со 
прописи е предвидено, подготвуваат нацрти 
на прописи на народниот одбор и нацрти на 
прописи на советот, му даваат мислења на 
советот по. нацртите на прописите што дру-
гите органи на управата му ги предлагаат 
на советот а кои се однесуваат на прашања 
од нивниот делокруг, соработуваат во при-
готвувањето на пропиеш^ и другите акти 

„ што ги подготвуваат другите органи на упра-
вата на народниот одбор, поднесуваат по сво-
ја иницијатива или по барање на советот из-
вештаи, податоци и мислења за извршување 
на прописите и по други прашања ид соод-
ветната гранка на управата и на установите 
и самоуправните организации по нивно бара-
ње или по заклучок на соодветниот совет на 
народниот одбор им укажуваат стручна по-
мош во организирањето на службата од нив-
ниот делокруг. ^ 

Член 59 
Управи се основаат за вршење на одреде-

ни управни работи што бараат посебна орга-
низирана служба и самостојност во вршење-
то на работите. 

Управата, во рамките на својот делокруг 
а на начинот одреден во став 2 од претход-
ниот член, непосредно ги извршува прописи-
те и другите акти на народниот одбор и не-
говите совети, како и законите и другите 
прописи на повисоките државни органи, се 
грижи за нивното извршување и врши други 
права и должности утврдени со прописите. 

Управи можат да се основаат и во состав; 
на секретаријат на народниот одбор за вр-
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шење на одредени управни работи.од дело-
кругот на секретаријатот. 

Член 60 
Инспекторати се основаат кога тоа е од-

редено со сојузен или републички пропис а 
за вршење непосреден надзор над извршува-
њето на законите и другите прописи од уста-
новите, организациите и граѓаните. 

Инспекторатот има положба, овластува-
ња и должности на управа. 

Член 61 
Инспекторат се основа во состав на се-

кретаријат доколку со сојузен или републич-
ки пропис не му е дадена положба на само-
стоен орган на управа, 

Инспекторатот е должен на секретарија-
тот под чиј надзор се наоѓа да му поднесува 
извештај за извршувањето на инспекциската 
служба. 

Во согласност со сојузен или републички 
пропис службата на инспекцијата можат да 
ја вршат и овластени службеници на секре-
таријатот. 

Член 62 
Народните одбори можат за контрола над 

извршувањето на службите што самостојно 
ги уредуваат со свој пропис да организираат 
служба на инспекцијата на начинот одреден 
во став 3 од претходниот член. 

Член 63 
Дирекции се основаат за вршење одре-

дени управни работи и со нив сврзаните сто-
пански работи, кога вршењето на овие работи 
бара посебна организациона служба и само-
стојност во вршењето на службата и рабо-
тењето. * 

Дирекциите во вршењето на управните 
работи имаат положба, овластувања и дол-
жности на управа. 

Со статутот на око ли јата или во рамките 
на статутот со одлука на народниот одбор 
на дирекцијата може да и' се даде својство 
на прајвно лице. 

Член 64 
Управните установи (завод, уред, биро и 

ел.) проучуваат и испитуваат односно струч-
но обработуваат прашања од одредена област 
и подготвуваат материјали за потребите на 
народниот одбор како и за потребите на со-
јузните и републичките органи на управата. 

На управна установа со закон, уредба, 
статутот на околијата или во рамките на ста-
тутот со1 одлука на народниот одбор може да 
ќ се довери покрај стручни и вршење на 
други управни работи. Во вршење на тие 
управни работи управната установа има 
овластувања и должности на управа, дбкол-
ку со закон, уредба, статут на око ли јата или 
ѕво рамките на статутот со одлука на народ-
ниот одбор не е инаку одредено. 

Член 65 
Во народен одбор на околија постојат 

следните управни установи: 
Завод за план; 
Завод за статистика; 
Уред за катастар. 
Народниот одбор, согласно одредбите на 

овој закон, може да основа и други управни 
установи. 

Член бб 
Заводот за план ги врши стручните работи 

во врска со подготвувањето на годишните и 
перспективните планови на околијата и оп-
штините од подрачјето на околната, го сле-
ди извршувањето на тие планови а на сове-
тот за план и финансии и на народниот одбор 
му поднесува анализа за извршувањето на. 
планот и му дава на советот мислења и пред-
лози за преземање мерки во поглед на из-
вршувањето на планот. 

Заводот за статистика собира статистички 
податоци и стручно ги обработува овие по-
датоци за потребите на народниот одбор на 
околијата и народните одбори на општините 
од подрачјето на околната, како и за потре-
бите на сојузните и републичките органи. 

Уредот за катастар ги врши управните' 
работи од надлежноста на народниот одбор 
на околијата во областа на катастарот. 

Член 67 
Комисии се основаат за вршење одредени 

управни работи што се од интерес за два 
или повеќе органи на управата или спаѓаат 
во делокруг на одделен орган на управата на 
народниот одбор на око лиј ата, а по својата 
природа бараат колективно« решавање. 

Комисиите имаат положба, овластувања 
и должност на управа, доколку со овој за-
кон или статутот1 не е инаку одредено. 

Комисијата е колегиј адао тело' и работи-
те од својата надлежност ги врши на седници. 

Секретаријатот во чиј општ делокруг пре-
тежно спаѓаат работите од надлежноста на 
комисијата обезбедува стручна и админи-
стративна служба за комисијата и ги извр-
шува нејзините заклучоци. 

Член 68 
Секретаријатите и другите самостојни ор-

гани на управата можат самостојно да изда-
ваат стручни упатства (инструкции) и да да-
ваат објаснувања за применување прописите 
на народниот одбор и на, неговите совети. 

Секретаријатите можат да издаваат уп-
равни упатства (упатства) за извршување 
прописите на народниот одбор кога за тоа се 
овластени со! самиот пропис на народниот 
одбор. 

Секретаријатите со закон или одлука на 
народниот одбор можат да бидат овластени 
во итни случаи, со согласност на претседате-
лот на народниот одбор да донесуваат наред-
би по одредени прашања. . 
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Во управната постапка и при решавање на 
одделни конкретни прашања како и во други 
случаи предвидени со прописи органите на 
управата донесуваат решенија. 
б) Органи на управата на народен одбор на 

општана 
Член 69 

За вршење на управните работи од над-
лежноста на народен одбор на општина се 
образува секретаријат на народниот одбор на 
општината како единствен орган на управата 
на народниот одбор на општината. 

Управните работи од надлежноста на на-
родниот одбор на општината во областа на 
финансиите ги врши управа за приходи, како 
орган на управата во состав на секретарија-
тот на народниот одбор на општината. 

Со работата на секретаријатот непосредно 
раководи секретарот на народниот одбор на 
општината. 

Член 70 
Во народните одбори на општините, со по-

голем обем и сложеност на работите можат 
за одделни управни области или за повеќе 
сродни управни области да се основаат како 
органи на управата одделенија, отсеци, уп-
рави, инспекторати, дирекции, управни уста-
нови и комисии, а во одделни општини можат 
да се основаат и секретаријата. 

Инспекторатите можат да се основаат са-
мо кога тоа е одредено со сојузен или репуб-
лички пропис. 

Член 71 
Органите на управата на народен одбор на 

општина донесуваат решенија во управната 
постапка и по одделни конкретни прашања, 
како и во други случаи предвидени со про-
писи. 
в) Внатрешна организација на органите на 

управата на Народните одбори 
Член 72 

Внатрешните организациони единици во 
органите на управата на народен одбор на 
околија и народен одбор на општина се обра-
зуваат со оглед на природата и обемот на ра-*5 

ботите, карактерот на службата, бројот на 
службениците и потребите за раководење со 
соодветните работи. 

Член 73 
Внатрешни организациони единици на ор-

ган на управата на народен одбор на околија 
можат да бидат одделенија, отсеци и рефе-
рати. 

Со статутот или во рамките на статутот со 
одлука на народниот одбор можат на одде-
ленијата, самостојните отсеци и управи во 
рамките на одделен секретаријат да им се 
дадат управни овластувања за вршење одре-
дени управни работи од надлежноста на се-
кретаријатот. 

Член 74 
Внатрешни организациони единици на 

орган на управа на народен одбор на општина 
можат да бидат отсеци и референти. 

Со статутот или во рамките на статутот 
со одлука на народниот одбор можат на одсе-
ците и управите во рамките на одделен се-
кретаријат да им се дадат управни овласту-
вања за вршење одредени управни работи од 
надлежноста на секретаријатот. 

Во поглед внатрешната организација на 
секретаријатите на народните одбори на оп-
штините од член 70 на овој закон важат од-
редбите од претходниот член. 

Член 75 
Во поглед организацијата и работата на 

органите на управата на народните одбори на 
општините сходно се применуваат одредбите 
од овој закон што се однесуваат на органите 
на управата на народните одбори на око-
лиите. 

IV. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА 
СОВЕТИТЕ И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 
^ Член 76 

Покрај правата и должностите утврдени 
со Законот за државната управа, републич-
ките органи на управата и републичките со-
вета во рамките на својот делокруг ги вршат 
правата и должностите утврдени со законите 
за народните одобри и другите закони во по-

' глед надзорот над законитоста на работата на 
народните одбори, нивните совети и органи 
на управата. 

Член 77 
Државните секретари] ати, секретаријати-

те на Извршниот совет и другите републички 
самостојни органи на управата и секретари-
јатите на републичките совети имаат право 
и должност да ги укинуваат и поништуваат 
незаконитите акти на советите и органите на 
управата на народните одобри на околиите, 
како и право и должност да ги задржуваат 
од извршување незаконитите акти на народ-
ните одобри и да му предлагаат на Извршни-
от совет укинување и поништување на тие 
акти. 

Републичките органи на управата во со-
став на 'државните секретаријата, на репуб-
личките совети и на секретаријатите на Из-
вршниот совет можат само да ги задржуваат 
од извршување незаконитите акти на сове-
тите и органите на управата на народните 
одбори на околиите и на соодветниот држа-
вен секретаријат односно секретаријатот на 
Извршниот совет и секретаријатот на репу-
бличкиот совет, да му предложат укинување 
и поништување на задржаното акти. 
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Член 78 " 
Правата и должностите утврдени со за-

коните за народните одбори и другите закони 
во поглед законитоста над работите на ор-
ганите на управата и советите на народен од-
бор на општина ги# вршат секретаријатите 
на народниот одбор на око лиј ата во рамките 
на својот делокруг. 

Управите и другите органи во рамките на 
секретаријат на народен одбор на околија 
можат само да ги запираат незаконитите ак-
ти на органите на управата на народните од-
бори на општините, донесени вон управната 
постапка и да му предлагаат на надлежниот 
секретаријат укинување и поништување на 
таквите акти. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 79 

Се укинуваат Државниот секретаријат за 
работи на стопанството, Државниот секрета-
ријат за работи на општата управа и буџетот, 
Советот за просвета, Советот за народно 
здравје и социјална заштита, Управата за 
шумарство, Управата за земјоделство, Упра-
вата за ветеринарна служба, Управата за по-
рои и Управата за инвестициона изградба. 

Член 80 
Во надлежност на Државниот секретари-

јат за работи на финансиите се пренесуваат 
рШе работи од обл&Јстја јнја финансиите; Ц 
финансискиот надзор од досегашната над-
лежност на Државниот секретаријат за ра-
боти на стопанството и Државниот секрета-
ријат за работи на општата управа и буџе-
тот, како и работите што се однесуваат на 
имовните односи во поглед на земјиштата и 
евиденцијата и заштитата на општонародни-
от имот од досегашната надлежност на Др-
жавниот секретаријат за работана стопан-
ството. 

Другите работи од досегашната надлеж-
ност на укинатите државни секретаријата ги 
вршат секретаријатите на Извршниот совет 
согласно делокругот утврден со овој закон. 

Работите од досегашната надлежност на 
укинатиот Совет за просвета и Совет за на-
родно здравје и социјална заштита ги вршат 
републичките совети и другите републички 
органи на управата согласно делокругот ут-
врден со овој закон. 

Работете од досегашната, надлежност1 на 
укинатите управи ги вршат секретаријатите 
на Извршниот совет согласно делокругот ут-
врден со овој закон. 

Извршниот совет со уредба поблиску ќе 
пропише на кои републички органи на упра-
вата преминуваат работите на укинатите ор-
гани на управата, а за одделни работи од де-
локругот на укинатите органи' на управата 
може да основа и посебен орган на управата 
за кои е овластен со Законот за државната 
управа. 

Член 81 
Се овластува Извршниот совет со уредба 

да пропише кои управни работи од досегаш-
ната негова- надлежност регулисани со ре-
публички прописи се пренесуваат во надлеж 
ност на државните секретаријата, советите? 
и секретаријатите на Извршниот совет. Со 
оваа уредба, а во согласност со одредбите на 
Законот, за државната управа можат на овие ' 
органи да им се пренесат и овластувањата за 
донесување на прописи што со републички-
те закони му се дадени на Извршниот совет. 

Член 82 
Управата за метеоролошка и хидролошка 

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

обраќај станува Дирекција за патишта. 
Финансиската инспекција станува Финан-

сиски инспекторат. 
Инспекцијата на трудот станува Инспек-

торат на трудот. 
Инспекцијата на пазаринггата станува 

Пазаришен инспекторат. 
Инспекцијата за парни котли станува Ин-

спекторат за парни котли. 
Рударско-металургиската инспекција ста-

нува Рударско-металургиски инспекторат. 
Градежната инспекција станува Градежен 

инспекторат. 
Електро-енергетската инспекција станува 

Електро-енергетски инспекторат. 

Член 83 
Комисијата за верски прашања, Комиси-

јата за физичка култура и Комисијата за 
еелеко-стопанскиот земјишен фонд се под 
непосреден надзор на Извршниот'совет. 

Стручната и административната служба 
за Комисијата за физичка култура ја врши 
Секретаријатот на Советот за култура, а за 
Комисијата за селско-стопанскиот земјишен 
фонд Државниот секретаријат за работи на 
финансиите. 

Член 84 
Се основа Совет за комунални работи и 

урбанизам како стручен совет на Извршниот 
совет. 

Извршниот совет ќе го одреди составот и 
ќе го пропише делокругот на Советот за ко-
мунални работи и урбанизам. 

Стручната и административната служба' 
за Советот за комунални работи и урбанизам 
ја врши Секретаријатот за комунални работи 
и урбанизам. 

Член 85 
Извршниот совет со свој пропис ќе одре-

ди кои државни секретаријата и републички 
совети односно секретаријата на Извршниот 
совет ќе ги вршат правата и должности од-
редени во Законот за државната управа спре-
ма постојните комисии и други републички 
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органи на управата за кои со овој закон не 
е тоа одредено. 

Извршниот совет ќе ги одреди републич-
ките органи на управата што ги1 вршат пра-
вата и должностите одредени; со закони и дру 
ги прописи спрема установите основани од 
републичките органи. 

Член 86 
Извршниот совет*: 
1) ќе го одреди денот кога претставуваат 

со работа републичките органи на управата 
и републичките совети укинати со овој за-
кон и кога почнуваат со работа републич-
ките органи на управата и републичките со-
вети основани со овој закон; 

2) ќе изврши пренос на непотрошените 
средства во претсметките на укинатите ре-
публички органи На управата и републич-
ките совети врз републичките органи на у-
правата и републичките совети на кои пре-
минуваат работите од нивната надлежност и 
распоредот на тие средства; 

3) ќе го регулира пренесувањето на пра-
вата и обврските на укинатите републички 
органи на управата и републичките совети 
и расподелбата на нивниот инвентар; 

4) ќе одреди орган иптф ќе изврши распо-
ред на службениците на републичките ор-
гани на управата и републичките совети у-
кинати со овој закон; 

5) ќе го одреди начинот на примопреда-
вањето на несвршените предмети на укина-
тите републички органи на управата и ре-
публичките совети и ќе ги регулира другите 
прашања во врска со укинувањето на тие 
органи; 

6) ќе одреди рок за сообразување на орга-
ните на управата и советите на народните 
одбори со одредбите на овој закон. 

Член 87 
До донесувањето' на прописи и други акти 

предвидени со овој закон сите' постојни ре-
публички органи на управата, освен оние 
што се укинуваат со овој закон продолжу-
ваат со работа согласно прописите пти* ја 
уредуваат нивната положба и надлежност. 

До донесувањето на уредби за организа-
цијата на одделните совети, делокругот на 
советите и секретаријатите на советите се 
одредува според постојните прописи, докол-
ку овие прописи не се во спротивност со од-
редбите на овој закон. До донесување на 
овие уредби советите можат да пренесуваат 
одделни работи од својот делокруг на секре-
таријатот на советот, како и да преземаат во 
свој делокруг одделни работи од делокру-
гот на секретаријатот на советот. 

Член 88 
До почнувањето со работа на републич-

ките совети! Извршниот совет ќе го одреди 
бројниот состав на советите' и ќе ги одреди 
установите и организациите што избираат 
свои претставници во овие совети, како и ќе 
именува претседател и соодветен број чле-
нови во советите. Во истиот рок и установи-
те и организациите ќе изберат соодветен 
број членови на советите. 

За спроведување одредбата на став 1 од 
член 14 на овој закон половината членови на 
новообразуваните републички совети ќе се 
изберат односно именуваат за една година. 
Извршниот совет ќе одреди кои установи и 
организации во новообразуванит!е републич-
ки совети своите претставници ги избираат 
за една година како и на кои членови нгго 
Извршниот совет ги именува им истекнува 
мандатот за една година. 

Член 89 
Со денот на влегувањето во сила на овој 

закон престануваат' да важат сите прописи 
што се во спротивност со неговите одредби, 

Член 90 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

108. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ГРАЃА-
НИТЕ ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА 

ОПШТА ОПАСНОСТ 
На основа чл. 71 т. 11 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на в л а с т на Народна 
Република Македонија, се прогласува Зако-
нот за задолжително учество на граѓаните 
во отстранувањето на општа опасност, што 
го усвои Народното' собрание на Народна Ре-
публика Македонија на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 23 и 24 мај 1956 
година. 

/ 

У. бр. 8 
29 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НД ГРА-

ЃАНИТЕ ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА 
ОПШТА ОПАСНОСТ 

Член 1 • 
Ако постои опасност од . настапување на 

елементарни непогода или други општ сплас-
ни настани, сите државни органи, што се над-
лежни за работите на обезбедувањето и за-
штитата на животот и здравјето на луѓето 
односно сигурност на имотот, се должни да 
ги преземат и организираат сите превентив-
ни, мерки што се потребни за отстранување 
на опасноста. 

Член 2 
Во случај на општа опасност за поголем 

број луѓе или опасност за имот во поголем 
обем поради елементарни непогоди и други 
оппггоопасни настани, како што се: поплави, 
пожари, снежни намети, лавини, одронување 
на земјишта, земјотреси, експлозии, сообра-
ќајни несреКи, епидемии, појави на билни 
штетници и слични појави, сите за работа 
способни лица од 18 до 55 години од одре-
дено подрачје, се должни да учествуваат во 
отстранување на опасноста. 

Член 3 
Физички и правни лица, сопственици или 

држатели на технички справи, запрете, ала-
ти и материјали потребни за отстранување 
опасност, се должни тие да му ги стават на 
располагање на надлежниот' орган доколку 
по оценка на надлежниот орган не им се по-
требни за сопствена заштита. 

Член 4 
Сите лица задолжени по овој закон да 

учествуваат во отстранување на опасноста, 
се должни да се та ват на повик од надлеж-
ниот орган, односно потребните средства да 
му ги стават на располагање на органот! што 
раководи со работите за отстранување опас-
носта и да постапуваат по неговите наредби. 

Член 5 
Органот што раководи со отстранување на 

опасноста е овластен да презема нужни мер-
ки за обезбедување на животот и здравјето 
на загрозените лица и за обезбедување на 
загрозениот имот. 

Сопствениците на недвижностите на кои 
се врши отстранување на опасноста и соп-
ствениците на околните на-движности се дол-
жни да дозволат на нивниот1 имот да се пре-
земаат сите технички мерки што ги наре-
дува органот кој раководи со отстранување 
на опасноста, како што се: евакуација, де-
ломично или потполно рушење на објекти, 
отстранување на материјали, сечење стебла 
и слични мерки наредени сообразно со' тех-
ничките правила за отстранување опасности. 

Член 6 
Лицата што поради учество во отстрану-

вање на опасност согласно одредбите на овој 
закон претрпеле оштетување на техничките 
средства, запрегиј, алати и материјали, не-
маат право на надоместување на штетата. 

Сопствениците на недвижностите ш№ не 
биле загрозени од опасностите, а им се нане-
сени штети поради преземање на технички 
мерки наредени од органот што раководи со 
отстранувањето на опасноста, имаат, право 
на надоместување на стварно причинетата 
штета. 

Надоместувањето на штетата од претход-
ните ставови се остварува според прописите 
што ќе ги донесе Извршниот совет. 

Член 7 
Примената на одредбите од овој закон за 

одделни случаи се одредува со наредба од 
Државниот секретар за внатрешни работи. 
Со наредбата се одредува и подрачјето за 
кое се однесува таа, како и органот што ќе 
раководи со отстранувањето на опасноста. 

Примена на одредбите од овој закон на 
подрачјето на околија може во итни случаи 
да нареди и претседателот! на народниот од-
бор на околната, а во подрачјето на општи-
на претседателот на народниот одбор на оп-
штината, кои се должни за донесената на-
редба да го известат во рок од 24 часа Држав-
ниот' секретар за внатрешни работи. 

Државниот секретар за внатрешни работи 
може одделни наредени мерки да измени или 
дополни. 

Член 8 
Физичкото лице кое без оправдани раз-

лози не се јави на повик од надлежниот ор-
ган да учествува во отстранување на опасно-
ста, или кое во текот на отстранувањето на 
опасноста не се повикува на наредбите од 
органот што раководи со отстранувањето на 
опасноста или кое не ги стави на распола-
гање своите технички' справи, запрете, алат 
или материјал, ќе се казни за прекршок со 
парична казна до 10.000 динари или со затвор 
до 30 дена, доколку дејството не претставува 
кривично дело. 

Правното лице што не ги стави на распола 
тање техничките справи, запрете, алат и ма-
теријали • за отстранување на опасноста, ќе 
се казни за прекршок со парична казна де 
200.000 динари. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се 
казни: за прекршок и раководниот службе-
ник, односно одговорното лице на правното 
лице, што не ќе постапи по одредбите од о-
вој закон за ставање на располагање на тех-
ничките справи, алати, запрети и матери-

јали. 
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Член 9 
Поблиски прописи за извршување на овој 

закон, како и прописи за организирање ра-
ботине околу отстранувањето на, опасностите 
донесува Извршниот совет. 

Член 10 
. Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 

И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Гевгелиска околија, бр. 10043 од 4-1-1955 
год, е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 254, рег. бр. 254, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Младен 
(Денко) Илиев Чавдаров, со седиште во е. Богдан-
ци. Предмет на работата на дуќанот е ковачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен 
(Денко) Илиев Чавдаров. (420) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината „Кисела Вода" — Скопје, бр. 
3218/56 год. е запишан во регистарот на занаетчи-
ските дуќани и работилници под рег. бр. 19, занает-
чискиот дуќан под фирма: Аутолимар Марко Пе-
тровиќ, со седиште во Скопје, ул. „347" бр. 30. 
Предмет на работата на дуќанот е: ауто лимарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко 
Петровиќ. (129)56 

основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 18085 
од 28 јули 1955 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работи /тици на страна 226 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Пецо 
Котески, со седиште во Прилеп, ул, „Ленин" бр. 138 
Предмет на работата на дуќанот е: фурна^искрт 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пецо 
Котески. (682) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина - Прилеп, бр. 19125 
ед 5 мај 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 227, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Борис Ди-
митриоски, со седиште, во Прилеп, ул. „И. Присад-
гинка" бр. .32. Предмет на работата на д/ќантг е: 
ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис 
Димитриоски. (683) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр 6256 
од 20 август 1955 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работи и^ицл на страна 228 
занаетчискиот дуќан под фирма* 1ецека;ија Киро 
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Мојсоски, со седиште во Прилеп, ул. „Бл. Крсте-
чак" бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: те-
некеџиски изработки и услуги. 

Фирмата, ќе ја потпишува ѕѓопственикот Киро 
Мојсоски. ^684) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 8379 
од 13 јули 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилчици на страна 229 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ката Са-
марџиоска, ул. „Илка Присојѓанка' бр. 40. Пред-
мет на работата на дуќанот е: шиење на женски 
алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопстЕ*еникот Ката 
Самарџиоска. (685) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО .на Градската,, општина — Прилеп бр. 9942 
од 18 август 1955 год. е з а ш и е н во регисгарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 230, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ленче 
Спиркоска, со седиште во Прилеп ул „Битолска" 
бр. 14. Предмет на работата на дуќанот е: шиење 
на женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ленче 
Спиркоска. (686) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина - - Прилеп, бр. 7659 
од 1 септември 1955 год. е запишан во' регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
231, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стеф-
ка Попоска, со седиште во Прилеп, ул. „Бр. Нико-
лоски" бр. 25. Предмет на работата на дуќанот е: 
шиење на женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефка 
Попоска. (687) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Штип бр. 3136 од 
30 јули 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 248, 
рег., бр. 248, занаетчискиот дуќан под фирма: Табак 
Митко Николов Ушиноски, со седиште во Штип, 
ул. „Никола Нехтенин" бр. 4. Предмет на работата 
на дуќанот е: обработка на кожи. ' 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко 
Николов Ушиноски, (688) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Прилеп бр. 12768 од 12 сеп-
тември 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дувани и работилници на страна 233, 
рег. бр. 233,. занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-
вода Михајло Андонов Чешлариљски, со > седиште во 
Прилеп, ул. „Илинденска" бр. 16. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: производство на сода-вода и 
други безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михај-
ло Андонов ^ешлардсѕш* (689) 
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На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп бр. 8920 
од 13 јули 1955 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
232, рег. бр. 232, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Кројач Блага Атанасоска, со седиште во Прилеп, 
ул. „Трајко Сандански" бр. 4. Предмет на работата 
на дуќанот е: шиење на женски алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блага 
Атанасоска. (690) 

На основа дозволата од 'Советот за стопанство 
на НО на Општината — Дрилев, бјр. 5825 од 15 сеп-
тември 1955 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 234, рег. 
234, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар 
Димко Тодоров Тасески, со седиште во Прилеп. 
Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко 
Тодоров Тасески. (691) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Охридска околија бр. 170 од 12 септември 
1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 246, рег. бр. 246, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Ве-
лешки Николов Димитрија, со седиште во Кичево, 
ул. „Охридска" бр. 5. Предмет на работата на ру-
ќанот е: изработка и продажба на казани. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ве-
лешки Николов Димитрија. (692) 

На основу дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Прилеп, бр. 10974 од 19 сеп-
тември 1955 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници на страна 237, рег. 
бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: Лебле-
биџија Халит Салим Идризи, со седиште во При-
леп, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 18. Предмет на работата 
на дуќанот е: печење и продавање на леблебија, 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Халит 
Салим Идризи. (693) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Прилеп, бр. 12260 од 15 сеп-
тември 1955 год. е запишан во регистарот на зана-
етчиските дуќани и работилници 4 на страна 235, 
рег. бр. 235, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер 
Васил Г. Кососки, со седиште во Прилеп, ул. „Иво 
Рибар Лола" бр. 52. Предмет на работата на дуќанот 
е: молерски услуги. 

Фирмата ќ!е ја потпишува сопственикот Васил 
Г, Кососки. (694) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Прилеп, бр. 6934 од 15 сеп-
тември 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 236, 
рег. бр. 236, занаетчискиот дуќан под фирма: Ши-
вачка Мита Лазарова Топчиева, со седиште во При-
леп, ул. „Лазо Филиповски — Левски" бр. 30. Пред-
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мет на работата на дуќанот е: шиење на женски 
алишта. * 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мита 
Лазарова Топчиева. 0695) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 19528 
од 1 јануари 1955 год. е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 238, 
рег. бр. 238, занаетчискиот дуќан под фирма: Гај-
даџија Методија Николов Сурлаџиоски, со седиште 
во Прилеп, ул. „Орце Николов" бр. 7. Предмет на 
работата на дуќанот е: изработка на гајди и други 
народни инструменти. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мето-
дија Николов Сурлаџиоски. (696) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Титов Велес, бр. 169 
од 20 септември 1955 год. е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
452, рег. бр. 445, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Воденичар Асан Еминовски, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Превалец". Предмет на работата на ду-
ќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан 
^миновски. (697) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Дебарска околија, бр. 11460 од 20 мај 1955 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските, ду-
ќани и работилници на страна 325, рег. бр. 180, за-
наетчискиот дуќан под фирма: . Фурнаџија Фаик 
Самарџиу, со седиште во Дебар. Предмет на рабо-
тата на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик 
Самарџиу. (699) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Гостивар, бр. 57 е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 55, рег. бр. 394 занаетчискиот дуќ^н 
под фирма: Колар Селмани Неимов Раим, со се-
диште во е. Чегране. Предмет на работата на ду-
ќанот е: коларски услуги. ^ 

Фирмата 8 е ја потпишува сопственикот Сел-
мани Неимов Раим. (700) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Титов Велес, бр. 18517 од 12 
октомври 19&> год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 457, 
рег. бр. 450, занаетчискиот дуќан под фирма: Пре-
цизно механичарска работилница на Симон И. Мај-
сторов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димо X. 
Димов" бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: 
прецизно механичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симон 
И. Мајсторов. (701) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Титов Велес, бр. 18518 од 12 
октомври 1955 год. е запишан во регистарот на за-
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наетчиските дуќани и работилници на страна 458, 
рег. бр. 451, занаетчискиот дуќан под фирма: Ме-
ханичар Димитар И. Мајсторов, со седиште во Ти-
тов Велес, ул. „Димо X. Димов" бр. 2. Предмет на 
работата на дуќанот е: механичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар И. Мајсторов. (702) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Титов Велес, бр. 18519 од 12 
октомври 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 459, 
рег. бр. 452 занаетчискиот дуќан под фирма: Ме-
ханичар Тодор И. Мајсторов, со седиште во Титов 
Велес, ул. „Димо X. Димов" бр. 2. Предмет на ра-
ботата на дуќанот е: механичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
И. Мајсторов. (703) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Титов Велес, бр. 10981 од 12 
октомври 1955 год. е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 455, 
рег. бр. 448, занаетчискиов дуќан под фирма: Сто-
лар Трајан Војницалиев, со седиште во Титов Ве-
лес, ул. „29 ноември" бр. 3. Предмет на работата на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Бој ница лиев. (704) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината Титов Велес бр. 12071 од 12 
октомври 1955 год, е запишан во регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници на страна 456, 
рег. бр. 449 занаетчискиот дуќан под фирма: Опин-
чар БОШКО А. Нацев, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Сараевска" бр. 2. Предмет на работата нд ду-, 
ќанот е: правење и продавање на опинци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко 
А. Нацев. (705) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титов Велес, бр. 11321 од 12 
октомври 1955 година е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 454, 
рег. бр. 447, занаетчискиот дуќан под фирма: Кро-
јач Спасе И. Петров, со седиште во Титов'Велес, 
ул. „Пајак Планина" бр. 3. Предмет на работата на 
дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја. потпишува сопственикот Спасе 
И. Петров. /706) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титов Велес бр. 10583 од 
12-Х-1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 453, рег. 
бр. 446, занаетчискиот дуќан под фирма: Водени-
чар Вангел Солев, со седиште во Титов Велес, ул. 

„Димитар Влахов" бр. 125. Предмет на работата на , 
дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата Не ја потпишува сопственикот Ван-
гел Солев. (707) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Општината — Титов Велес бр. 12011 од 
15-Х-1955 год. е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 460, рег. 
бр. 453, занаетчискиот дуќан под фирма:"Слаткар 
Шакир Абдиев Чакар, со седиште во Титов Велес, 
ул. „Димитар Влахов" бр. 28. Предмет на работата 
на дуќанот е: изработка и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ша-
кир Абдиев Чакар. (708) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
на НО на Дебарска околија, бр. 8343 од 8-1Х-1954 
год. е запишан во регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на страна 319, рег. бр. 175, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија Диша 
Малиќ Мунир, со седиште во Дебар. Предмет на 
работата на дуќанот е: кондураџ&ски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диша 
Малиќ Мунир. • (709) 

На основа дозволата од Советот за стопанство 
и комунални работи при НО на Општина е. Же-
ровјане — Тетовско, бр. 302 од 12-Х-1955 год. е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 1, рег. бр. 1 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Воденичар Абдулмеџит Нуре-
дина Максути, со седиште во е. Радиовце. Предмет 
на работата на дуќанот е воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул-
меџит Нуредина Максути. (710) 
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