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На основа член 75 став 3 од Уставниот закон, 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Извршниот совет, како извршен орган на На-

родното собрание, ги врши политичко-извршните 
работи од надлежноста на Републиката, во рамките 
и на основа Уставот, законите и другите акти на 
Народното собрание, а на начин утврден со одред-
бите на оваа Уредба. 

Извршниот совет ги врши само оние управни 
работи кои се ставени со прописите изрично во не-
гова надлежност. 

Член 2 
Извршниот совет се грижи за извршуваше на 

сојузните закони и другите акти на Сојузната на-
родна скупштина, републичките закони и другите 
акти на Народното собрание а спрема републичките 
органи на управата и републичките совети ги врши 
правата и должностите утврдени со закон и оваа 
Уредба. 

Поедини свои членови Советот може да ги по-
ставува за државни секретари и секретари во Со-
ветот. 

Во* вршењето на функциите на државни секре-
тари и секретари во Извршниот совет, членовите на 
Извршниот совет ги имаат само правата и должно-
стите одредени со Законот за државната управа. 

Член 3 
Извршниот совет за својата работа колективно 

му одговара на Народното собрание. 
Извршниот совет му одговара на Народното со-

брание и за извршување на политиката која по не-
говите смерници ја спроведуваат републичките ор-
гани на управата и советите. 

Државните секретари, секретарите на репу-
бличките совети, и секретарите во Извршниот совет 
и старешините на другите самостојни републички 
органи на управата, одговорни се непосредно на На-
родното собрание за работата на ссответните орга-
ни на управата на Извршниот совет, односно ре-
публичките совети во рамките на овластувањата 
што им се дадени со закон на републичките органи 
на управата, односно советите. 

Член 4 
Извршниот совет се состои најмалку од девет 

члена, кои согласно член 76 став 1 од Уставниот за-
кон ги избира Народното собрание од редот на чле-
новите на Републичкиот собор. 

Извршни ст совет може да му предложи на На-
родното собрание да го зголеми или намали утвр-
дениот број членови на Советот. Тој може на На-
родното собрание да му предложи да разрешува 
или избира поедини членови на Советот. 

Член 5 
Државните секретари, секретарите на репу-

бличките совети и секретарите на Советот кои не 
се членови на Советот, кота на дневен ред е пра-
шање од нивниот делокруг, учествуваат на седни-
ците на Советот со права член на Советот. 

Истото право- го имаат и државните потсекре-
тари кога заменуваат државен секретар или секре-
тар во Советот. 

Член 6 
Во вршење на работите од својот делокруг, др-

жавните. секретаријат, републичките совети и се-
кретаријатите на Извршниот совет опрема Извр-
шниот совет и другите државни органи, установи и 
организации ги имаат истите права и должности. 

Државните секретари, секретарите на репуб-
личките совети и секретарите во Советот имаат 
право во рамките на делокругот на државните се-
кретаријата, републичките совети односно секрета-
ри јатите на Советот, на Советот да му поднесуваат 
нацрти на закони. Советот предлага на Собранието 
предлози на прописи и други акти на Советот. 

Член 7 
За подготвување работите на Извршниот совет, 

Советот може да образува одбори. 
Извршниот совет може »поедини одбори да овла-

сти за вршење одредени работи од својата надлеж-
ност во склад со одредбите на оваа Уредба. 

Извршниот совет може за одлучување по од-
делни прашања во својата надлежност, да образува 
комисии. 

Извршниот совет во Народното собрани.? го 
претставува Претседателот или еден од потпретсе-
дателите на Советот кого го одредува Советот. Дру-
гите членови на Извршниот совет го претставуваат 
Советот само1 кога Советот ќе ги овласти за тоа. 

Кога во Народното собрание и неговите домови, 
одбори или комисии, се претресуваат предлози од 
закони или други акти, Извршниот совет го прет-
ставува Државниот секретар, секретарот на репу-
бличкиот совет односно секретарот на Извршниот 
совет во чии делокруг спаѓаат соодветните праша-



Бр. 21 — Стр. 306 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 18 јуни 195Ѕ 

ња, ако Извршниот совет за претставител не одреди 
друг член на Советот. 

Член 8 
Освен државни потсекретари во државните се-

кретари јати и во секретаријатите на Извршниот со-
вест, Извршниот совет1 може на положајот државен 
потсекретар да го постави помошникот на секрета-
рот на Извршниот совет1, заменикот' на секретарот во 
Советот, шефот на кабинетот на Претседателот на 
Советот, старешините на одделни републички ор-
гани на управата, односно секретарите на репуб-
личките совети, како и функционерите за вршење 
на други должности ЕО Советот. 

Извршниот совет може да именува помошник 
на секретарот на Советот во републичкиот совет. 

И. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ 
И СЕКРЕТАР 

Член 9 
Извршниот совет има претседател, еден или по-

веќе потпретседатели и еден секретар. 

Член 10 
Претседателот на Извршниот совет го претста-

вува Извршниот совет. 
Претседателот на Извршниот совет ги потпи-

шува указите за прогласување на законите, уред-
бите и другите акти што ги донесува Извршниот 
совет 

Член 11 
Во случај на отсутност или подолготрајна бо-

лест на Претседателот на Извршниот совет го за-
менува потпретседателот на Советот, односно чле-
нот на Советот, кого го одредува Советот. 

Член 12 
Претседателот на Извршниот совет има СВОЈ 

кабинет. 

Член 13 
Извршниот совет на првата седница по својот 

избор, од редот на своите членови избира потпрет-
седатели и секретар. Тие се избираат за времето за 
кое е избран Советот. 

Пред изборот на потпретседатели те, Советот 
одлучува колку потпретседатели ќе избере. Изборот 
на потпретседателите и на секретарот се врши на 
основа поединечни предлози. Предлози може да 
поднесува секој член на Советот. 

Ако има два или повеќе 'кандидати, ќе биде из-
бран оној кандидат кој добил најголем број гласови 

Советот може да ги разреши потпретседателите 
и секретарот и пред истекување времето за кое се 
избрани. 

Член 14 
Потпретседателите вршат работи одредени со 

оваа Уредба, како и работи што им ги одредува 
Советот. 

Потпретседателот кого ќе го одреди Советот до-
несува решенија за службеничките односи на др-
жавните потсекретари за кои решава Советот. 

Член 15 
Секретарот на Извршниот совет ги подготвува 

седниците на Советот, се грижи за доставување за-

клучоците на Советот на републичките органи на 
управата, советите и другите државни органи и 
може ед нив да бара извештаи и податоци за спро-
ведување на тие заклучоци, го чува државниот пе-
чат и оригиналните текстови на законите, уредбите 
и другите прописи на Советот, ја води преписка! а 
во името на Советот и врши други работи што му 
ги одредува Советот. 

Секретарот донесува решенија за службенич-
ките односи на службениците кои што ги поставува 
Советот, освен решенија за службеничките односи 
на државните потсекретари; во името на Советот 
дава согласност на решенијата и за поставување на 
службеници во републичките органи на управата, 
односно советите за кои е предвидена согласност 
со Законот за јавните службеници и донесува други 
решенија за кои ќе го овласти Советот. 

Секретарот има право на наредбодател за извр-
шување на претсметката на приходите и расходите 
на Извршниот совет. 

Во случај на отсутност или спреченост на се-
кретарот на Советот, го заменува членот на Советот 
ксто Советот ќе го одреди за заменик. 

III. РАБОТА НА СОВЕТОТ 

1. С е д н и ц и 

Член 16 
Извршниот совет одлучува за работите од сво-

јата надлежност на седници, освен ако со оваа 
Уредба за решавање на поедини работи поинаку 
не е одредено. 

Член 17 
Седниците на Советот ги свикува Претседателот 

или потпретседателот на Советот. 
Седницата ќе се свикува и по барање од нај-

малку три члена на Советот. 
Со поканата за седница на членовите на Со-

ветот им се доставува и предлогот на дневниот ред 
на седницата. 

Нацртите од законите, општествениот план, бу-
џетот и уредбите што се донесуваат на основа по-
силно законско овластување и предлагаат за днев-
ниот ред, им се доставуваат на членовите на Из-
вршниов совет најдоцна осум дена пред седницата, 
а материјалите за секое друго прашање предложено 
за дневниот ред им се доставуваат најдоцна три 
дена пред седницата. 

Советот може да одреди еден постојанен ден за 
периодично одржување на свои седници. 

Член 18 
На седниците претседава Претседателот на Со-

ветот. 
Кога претседателот не присуствува, на седни-

оата претседава еден од присутните потпретседа-
тели. 

Член 19 
Дневниот ред на седницата го утврдува Извр-

шниот совет на основа предлог од Претседателот на 
Советот, односно потпретседателот кој претседава 
на седницата. 

Во случај на итност Советот може да одлучи 
на дневен ред да стави и прашање по кое на чле-
новите на Советот претходно не им е доставен ма-
теријалот. 
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За прашање што е предложено за дневниот 
ред, а по кое на членовите на Советот не им е до-
ставен материјалот во одредено време пред седни-
цата согласно став 4 на член 18 на оваа Уредба, 
може да се раскравува на истата седница само ако 
по предлог од предлагачот тоа го одлучи Советот. 

Член 20 
Во текот на претресот или по завршениот прет-

рес Советот може да одлучи нацртот од закон, од-
носно предлогот од пропис или друго прашање, да 
се симне од дневниот ред, а нацртот, односно пред-
логот, да му се врати на подносителот ((предлагачот) 
на повторно разгледување или изработување на нов 
нацрт односно предлог, или да го упати на одбор 
или на комисија. 

Член 21 
Советот одлучува со мнозинство од гласовите 

на присутните членови. 
Гласањето е јавно и се врши со дигање рака 

или поименично. 

Член 22 
За седниците на Советот се води записник, што 

го содржи дневниот ред и заклучоците што се до-
несени по поедини прашања. 

Секој член на Советот има право да бара него-
виот предлог и изјава да се внесат во' записникот. 

За водењето на записникот се грижи секрета-
рот на Извршниот совет. 

Секретарот на Советот е должен пред да почне 
наредната седница да им го стави записникот од 
претходната седница на увид на членовите на Со-
ветот. Ако наредната седница ниеден член на Со-
ветот не стави забелешка на записникот, записни-
кот го оверуваат претседателот на Советот односно 
потпретседателот кој претседавал на седницата и 
секретарот на Советот. 

Советот може да одлучи на седницата да се 
водат стенографски белешки. 

Член 23 
Извршниот совет донесува правилник за ра-

ботата на седниците. 

2) Права и должности на членовите 
на Советот 

Член 24 
. Членовите на Извршниот совет имаат право и 

должност да присуствуваат на седниците на Со-
ветот и да учествуваат во претресувањето' и гла-
сањето. 

Секој член на Извршниот1 совет може пред сед-
ницата или на седницата да предложува одделно 
прашање да се стави на дневен ред. Предлогот ста-
вен пред седницата се упатува до секретарот на 
Советот. 

Член 25 
Секој член на Советот за време на претресот 

на одредена точка на дневниот ред може да пред-
ложува изменување и дополнување на нацртите од 
прописите, односно предлозите, како и да предлага 
одредено прашање да се симне од дневниот ред и 
да се упати на работа на одбор, комисија, државен 
секретаријат, републичку совет или секретаријат 

на Советот. Овие права членовите ги вршат до ста-
вањето на одредено прашање на гласање. 

Член 26 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да учествуваат во работите на одборите и коми-
сиите чии се членови, да го претставуваат Извр-
шниот совет на Народното собрание, неговите до-
мови, одбори, комисии во одборите и комисиите на 
домовите на Народното собрание, како и пред други 
установи и организации кота Советот за тоа ќе го 
овласти. 

Членовите на Советот може да учествуваат и 
во работата на одборите чии не се членови, но не 
можат да учествуваат во гласањето. 

Член 27 
Државните секретари, старешините на репуб-

личките органи на управата кои имаат положај на 
државен секретар како и секретарите во Извршни-
от совет кои не се членови на Советот имаат право 
и должност да присуствуваат на седниците на Из-
вршниот совет кога на дневниот ред се наоѓаат пра-
шања од делокругот на државниот секретаријат, 
односно секретаријатот на Извршниот совет, и да 
учествуваат во претресувањето и одлучувањето по 
тие прашања. 

Истите права и должности ги имаат и држав-
ните потсекретари кои се поставени за заменици на 
државен секретар. Тие можат да учествуваат во 
одлучувањето само ако на седницата не присуству-
ва државниот секретар кого го заменуваат. 

Член 28 
Кога државните секретари и државните потсе-

кретари по налог или овластување од Извршниот 
совет во Републиката вршат должност во рамките 
на делокругот на републичката државна управа, 
тие имаат права и должности што се утврдени со 
оваа Уредба, за членовите на Советот. 

3) Прописи и други акти на Советот 

Член 29 
Своите правни акти Советот ги донесува во вид 

на уредби, одлуки, упатства и решенија. 
Советот може да донесува и заклучоци и објас-

ненија. 
Сите овие акти се утврдуваат во писмена формо. 

Член 30 
Со уредба Советот донесува општи одредби за 

извршување на републичките закони, како и за 
извршување на сојузните закони, на сојузните 
уредби и на републичките општи закони само ако 
Советот за тоа е овластен со закон или уредба. 

Со уредба се пропишува организацијата и ра-
ботењето на Советот, организацијата на републич-
ките државни секретариј ати и републичките савети 
и основањето и организацијата на самостојните ре-
публички органи на управата и самостојните уста-
нови што ги основа Советот и се утврдуваат општи 
начела за организацијата и делувањето на органигѕ 
на управата на народните одбори и самоуправните 
установи што ги основало Народното собрание. 

Советот донесува одлука кота тоа е предвидено 
со закон или уредба, кога решава за одделни пра-
шања и мерки од општо значење, како и за други 
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прашања од општо значеше' што не се регулираат 
со уредби и упатства. Советот во форма на одлука 
донесува и акти за распуштање на Народното со-
брание во случај на .-несогласност на домовите, за 
распишување избори-за< Народното собрание, за 
распишување избори на народен одбор на околија, 
односно- .околиски собор! или собор на -производи-
тели, на народен одбор 'на околија-и за групно по-
милување. 

Со упатство за, .извршување на прописи се 
утврдуваат правила за постапувањето и работењето 
на републичките органи на управата, за вршење на 
управни работи од страна на тие органи, за орга-
низирање извршувањето на законите и прописите 
на Извршниот совет. 

Советот со решение Одлучува за назнаку ва-
гата , именувањата' - -и ^азрешувањата, за одделни 
конкретни прашања, 'за давање согласност на акти 
на други органи, установи и организации, за пони-
штување, укинување и Задржување акти од други 
органи, установи и организации, за поединечни по-
милувања, како и-во другите Случаи предвидени со 
прописи. 

Член 31 
Советот донесува заклучок по начелните пра-

шања и ставови, за утврдување план за подготву-
вање на-прописи 1Л други''акти и мерки за одреду-
вање смерници- за -работа на републичките органи 
на управата и советите, како и во 'другите случаи 
во кои не одлучува со други акти. 

Член 32 
Советот може со објаснување да ја утврди сми-

слата на_одделни одреди" од Уредбата. Ова објасну-
вање е задолжително: 

Л л е р 33 
Освен актите кои задолжително ги потпишува 

Претседателот, на Советот, прописите и другите 
акти, донесени на седница на Советот што се обја-
вуваат, ги потпишуваат Претседателот или потпрет-
седателот на Советот кој претседавал на седницата 
и Секретарот на Советот; решенијата што не се 
објавуваат ги 'потпикува С^кре^гарот на Советот. 

IV. ВНАТРЕШНА...ОРГАНИЗАЦИЈА-И НАЧИН 
НА РАБОТЕЊЕ 

2) О д б о р и 

Чл&Г34 
Извршниот со в бт' ги има следните одбори: 
Ј) Одбор замена грешна политика 
2) Одбор >-за стопанство'и 
3) Одбор за орѓанк&ационо-управни прашања. 
Советот може одлукад Да образува и други 

одбори како 'и да-ги соединува или укинува постој-
ните одбори. 

Член* 35 
Составот и бројот на членовите на одборите ги 

одредува Извршниот совет со одлука за именување 
на членовите на Одборов. 

Одлуката за1' исекување претседател и членови 
на сите одбери ја објавува во „Службен весник на 
НЕМ". 

'Члзн 36 
Претседателот и членовите на одборите на Из-

вршниот совет ги именува Извршниот совет од ре-

1Н јуни ШП 

дот на своите членови, републичките' државни се-
кретари, секретарите во Извршниот совет кои ра-
ководат соответни гранки, односно Области на упра -
вата, а може да ги именува од редот на републич-
ките и сојузни народни пратеници, републичките 
функционери, претставниците на Сојузот на син-
дикатите на Југославија и другите општествени 
организации и установи, вишите републички служ-
беници и другите стручни лица.. Претседателот 
мора да биде член на Советот. г , 

Член-37 
Во делокругот на Одборот за внатрешна поли-

тика спаѓаат прашањата на внатрешна политика, 
правосудството, обвинителството, правобранител-
ството, имотнонравните односи, како и другите пра-
шања од областа на внатрешната политика што но 
спаѓаат во делокругот на другите одбори. 

Во делокругот на Одборот за стопанство спа-
ѓаат прашањата на долгорочниот развиток на сто -
панството и подготвувањето на годишните опште-
ствени планови и перспективниот општествен план, 
прашањата на текуштата стопанска политика, пра-
шањата што се однесуваат. , епррведувањето на 
стопанскиот систем, прашањата на трудот, платите 
во стопанството и продуктивноста на трудот^ како 
и другите прашања на стопанскиот .развиток што 
се однесуваат на меѓусебните однрси на рдде дните 
т р а ж и и областа од стопанството. 

Во делокругот на Одборот за организационо-
управни прашања спаѓаат прашањата,да организа-
цијата на државната управа и Јавните служби, 
спроведувањето на системот на општественото упра -
вување, претресувањето на нацртите.,од „изборног® 
закони и законите што не спаѓаат, во делокругот 
друг одбор, општата управа, претр е с у в а њ е т на 
предлогот на републичкиот буџет, унапредувањето 
на работата, систематизацијата на работните места 
и стручното образование на службениците во др-
жавната управа како ц..прашањата од, областа, на 
службеничките односи. 

Член 38 
Во својот* делокруг"одборите ги вршат следните 

работи: 
1) претресуваат прагцања. од надлежноста на 

Извршниот совет и намСрвртот му предлагаат до-
несување соответни заклучоци и мерки; 

2) претресуваат нацрти од закони и предлози 
од други прописи и акти што републичките органи 
на управата му ги поднесуваат на Советот и на Со-
ветот му доставуваат свое: мцсдење;, , 

3) на Советот му предлагаат донесуваше* - на 
соответни акти и преземање мерки во.врска, со не-
говото право на надзор над законитоста на рабо-* 
тата на самостојните републички органи на упра-
вата и самостојните установи и' организации; 

4) во името на Советот даваат согласност на 
правилниците и другите акти на републичките ор-
гани на управата и самостојните установи и орга-
низации за кои е препишана согласност на Советот, 
освен за оние акти за кои давањето на •-согласноста 
Советот го задржува за себе^ • ^ >: -

' Во својот делокруг одборите 1Мо>кат да бара^-ѓ 
од републичките органи на управата да подготват 
нацрти за одделни прописи и материјали по пра-
шања од делокругот на одборот и од нив да бараат 
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извештаи за извршување на сојузните и републич-
ките закони и други прописи. 

Член 39 
Одборот за стопанство ги претресува праша-

њата ед заеднички интерес поголем б^рој репуб-
лички органи, на управата0 'и установи во областа 
на стопанството и ја у̂ ек ла дува'нивната работа, до-
несува .заклучоци -во поглед на подготвување го на 
годишниов општествен 1гл&н, го 'разгледува' тој план 
и со свое мислење му го доставува на Извршниот 
совет. ( 

Со цел да се ускладува работата на републич-
ките органи на управата и установите во областа 
на стопанството, Одборот за стопанство може да до-
несува заклучоци по прашањата од „заеднички, ин-
терес. .. , 

Со Правилникот за работата ца .Одборот, може : 
да се' предвиди Одборот ца претрпува, одредени 
прашања во потесен состав. , . 

' ' Член 40 
Одборите на Советот соработуваат со надлеж-

ните одбори и, комисии!-на 'Народното собрание. 

Ч л e н 4 1 
Одборите работат,.на седници, 
Претседателот на Одборот ја, свикува- и ја под-

готвува седницата, претседава, на неа и се грижи за 
извршување на заклучоците. Претседателот во слу-
чај на спреченост, го , завенува еден од 'членовите 
на одборот кого'го одредува одборот. 

Одборите донесуваат џолноважни заклучоци со 
мнозинство на гласов^ рд присутните членови. 

Одборите донесуваат: правилник <за својата ра-
бота. 

Ј1дец 42 
Ма своите седници одборите ти .повикуваат под-

носите ли ге односно предлагачите на прописот"Или 
друг акт и старешините на другите републички' ор-
гани на' управата, до *шј делокруг- спаѓаат соответ-
иите прашања, кои. имаат црево да учествуваат во 
расправувањего, но, це ,и ,во одлучувањето. 

На своите седници одборите вложат да ги пови-
каат и државните потсекретари и вишите службе-
ници и стручњаците за давање објасненија и ми-
слења по одредени прашања. • ' 

Секретарот за законодавство и организација ' 
може да присуствувала седниците на сите одбори 
кога се на дневен ред, нацрти о д закони-и < други 
прописи, а Секретаров за ,ршп?и .стопански работи 
кога се на дневен ред прашања,и, прописи од об-
ласта на' стопанството. Тие можат, во согласност со 
претседателот на одборот, да ги овластат своите 
непосредни" заменици да присуствуваат на седни-
ците. 

Член 43 
Државните секретаријати, републичките совети 

и секретаријатите на Извршниот совет должни се 
да го обезбедат извршувањето на. заклучоците на 
одборите на Извршниот совету да вршат опреде-
лени стручни работи' во рамките на својот делокруг 
и да приготвуваат нацрти на прописи и други акти 
што ќе им'бидатг доверени." 

Одборите на Извршниот совет можат да обра-
зуваат стручни комисии за разгледување на оддел-
ни прашања за приготвуваше нацрти на закони и . 
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др^уги преписи и акти на Советот, ако се работи за 
прашања од делокругот на повеќе републички ор-
гани 

Член 44 
За седниците на одбор се води-записНик во к т 

с*е внесуваат заклучоците, донесени на седница га. 
Записникот го оверува претседателов ' 

2) К о м и с и и 

Член 45 
Извршниот совет ги има следните постојани ко-

мисии: , 
1) Административна (комисија , . , 
2) Комисија за помилувања и ,, ^ . 
3) Комисија за унапредување на земјоделството 

и. шумарството. 
Советот може со одлука да основа, и други по-

стојани комисии. 
Пос1 ој аните комисии се основаат, спојуваат и 

укинуваат на истиот начин како и одборите на С,> 
ветот. 

Претседателот и членовите на постојаните ко-
мисии ги именува Извршниот' совет од редот на 
своите членови; а одделни членови можат да се 
именуваат и од редот на сојузните и републички 
народни пратеници, стручните лица и претставни-
ците на одделни установи и организации. 

Членови на Административната комисија и Ки-
мисијата за помилувања се'именуваат само од редот 
на членовите на Советот. 

Член.46 1 : ' 
Административната комисија врши 5 работи од 

надлежноста на Извршниот совет и донесува ре-
шенија во управната постапка и други конкретни 
решенија во работите од надлежноста на Извршни-
от совет, што ќе ги одреди' Советот со своја одлука. 

Член ,47, ., 
Комисијата за помилувања ги проучува и при-

готвува предлозите за Извршниот совет1« за групни 
помилувања, како и предлозите за поединечни по-
милувања. . , , 

Решението за, поединечно. помилување" е доне-
сено ако- со предлогот на Комисијата за помилу-
вања се согласи претседателот, односно овластениот 
потпретседател на Советот, а го потпишува прет-
седателот, односно овластениот потпретседател на 
Советот. 

Член 48 
Комисијата за унапредување ца земјоделството 

и шумарството ги проучува и го организира, про-
учувањето на прашањата за унци редување, на зем-
јоделството и шумарството и приготвува, предлози 
на Извршниот совет за донесување прописи и-,мерки 
за работите од својот делокруг. 

Член 49 
Во поглед начинот на работата и ' решавањето 

на комисиите важат одредбите на ов&а 'Уредба за 
начинот на работа и решавање на одборите. 

Решението на Комисијата го потпишува прет-
седателот на Комисијата. 

Член.50 
Извршниот совет може да образува .цдаремени 

комисии 'Лп приготвување на одделни . прашања, 
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како и за вршење на други работи од својата над-
лежност. 

Извршниот совет може да ги овласти повреме-
ните комисии да донесуваат решенија од надлеж-
носта на Советот. 

Делокругот и овластувањата на повремените 
комисии се утврдуваат со одлуката за нивното осно-
вање. 

Член 51 
Претседателот и членовите на повремените ко-

мисии ги именува Извршниот совет од редот на 
своите членови. Членови на повремените комисии 
може Извршниот совет да именува и од редот на 
другите граѓани што можат да придонесат за рабо • 
тата на комисијата. 

Претседателот на повремената (комисија мора да 
биде член на Извршниот совет. 

3) Стручни совети на Советот 

Член 52 
Извршниот совет како свои советодавни органи 

за поедини области може да образува стручни со-
вети. 

Претседателот и членовите на стручните совети 
ги именува Извршниот совет од редот на претстав-
ниците на општествените организации и установи 
и стручните здруженија, како и од редот на јавните 
работници и истакнатите стручни лица. 

Делокругот и начинот на работа на советите се 
утврдува со уредби. Со уредба може да се утврди 
-Ја кои прашања е потребно задолжително да се 
бара мнението на стручниот совет. 

Член 53 
Стручните совети на Извршниот совет се 

должни, по барање од одборите и комисиите на На-
родното собрание, како* и одборите и комисиите на 
Извршниот совет, да даваат мислења и предлози 
по одделни прашања од нивниот делокруг. 

Одборите и комисиите на Извршниот совет за-
едно со своите .предлози му го поднесуваат на Со-
не гот и мнението на надлежниот стручен совет, ако 
не се сложат со мнението на стручниот совет. 

V. ПОСТАПКА ПРИ ПОДГОТВУВАЊЕТО 
НА ПРОПИСИ; И ДРУГИ АКТИ 

Член 54 
Нацртите на законите што се изработуваат во 

надлежниот државен секретаријат, републичкиот 
совет, односно' секретаријатот на Извршниот совет, 
секретарот на републичкиот совет, односно секре-
тарот во Извршниот совет {подносител на нацртот) 
му ги поднесуваат на Советот за утврдување на 
конечниот текст на предлогот од законот што му го 
упатува Советот неа Народното собрание. 

Предлогот за донесување на прописи или други 
акти на Советот1 му ги поднесува надлежниот др-
жавен секретар, секретарот на републичкиот совет, 
односно секретаров во Извршниот совет Опред-
лагач). 

На надлежниот секретаријат, односно' републич-
киот совет, може Извршниот совет да му ја повери 
изработката на нацртот од некој закон и по> своја 
иницијатива или по предлог од секретаријатот, од-
носно советот, да ги утврди начелата за изработката 

на нацртот од Законот, односно предлог или друг 
акт, што ГО' донесува Советот. 

Нацрт од законот и предлозите од прописите и 
другите акти, што ги донесува Советот, може на Со-
ветот да му поднесува и секој член на Советот. 

Пред претресувањето на седницата на Советот 
на црти! ге и предлозите се претресуваат на седница 
на одборот, ако Советот, согласно со одредбите на 
оваа Уредба не одлучи да ги земе веднаш во пре-
тресување. 

Член 55 
Надлежниот републички орган на управата, од-

носно Советот е должен нацртите од законите и 
предлозите од прописите и други акти што ги доне-
сува Извршниот' совет, пред да. му ги поднесе на 
Извршниот совет, да им ги достави на мислење на 
заинтересираните републички и околиски органи ни 
управата, на соответниге органи на самостојните 
установи и организации (Републичкиот совет на Со-
јузот на синдикатите, републичките стопански ко-
мори и ел.), а нацртите од законите и предлозите од 
прописите што ги применуваат судовите и на Вр-
ховниот суд на НР Македонија и републичкиот Ја-
вен обвинител. Нацртите и предлозите од сите про-
писи што повлекуваат материјални издатоци од 
државните средства мораат да му бидат доставени 
на мислење и на Државниот секретаријат за рабо-
тите на финансиите, а нацртите од прописите што 
содржат -прекршоци и казни! за прекршоци, ќе се 
достават на Советот за прекршоци при Државниот 
секретаријат за внатрешни работи. 

Подносителот, односно предлагачот на органите 
од претходниот став, ќе им одреди примерен срок 
за доставување на мислењето. 

Откако од другите органи, установи и организа-
ции ќе ги прими мислењата и забелешките од до-
ставениот нацрт односно предлог или истече одре-
дениот срок во' кој требало да му бидат доставени 
мислења и забелешки, републичкиот орган на упра-
вата, односно советот го изработува конечниот на-
црт на законот, односно предлог на прописот, и ис-
тиот го доставува на Секретаријатот за законодав-
ство и организација на Извршниот совет за мисле-
ње дали прописот е во согласност со правниот сис-
тем и на Државниот секретаријат за работите на 
финансиите за мислење дали се обезбедени финан-
сиски средства за издатоците што се предвидуваат 
со нацртот, односно предлогот. 

Ако поради забелешките од органите наведени 
со претходниот став или поради забелешките од 
другите органи наведени во став 5 на овој член, 
надлежниов) републички орган на управата), од-
носно советот го преработи или измени првобитниот 
конечен нацрт од закон или предлог од пропис или 
друг акт, тој е должен новиот нацрт да им го до-
стави на мислење на соответните органи наведени 
во став 5 на овој член. Доколку не усвои начелни 
мислења или поважни забелешки што му биле до-
ставени од оние органи, републичкиот орган на 
управата, односно совет, е должен на тие органи 
да им достави кои нивни начелни мислења или по-
важни забелешки не ги усе оил и причините поради 
кои не ги усвои л. 

Доставувајќи му го на Извршниот совет својот 
конечен нацрт од законот, односну предлог на про-
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пис или друг акт, републичкиот орган на управата, 
односно совет, е должен на Извршниот совет да му 
го достави и мислењето1 на Секретаријатот за за-
конодавство и организација за тоа дали прописот е 
во согласност со правниот систем, како и мислењето 
на Државниот секретаријат за работите на финан-
сиите за тоа дали се обезбедени потребните фи-
нансиски средства, а освен тоа да му ги изложи 
сите начелни и поважни забелешки што му било 
доставени од органите, установите и организации во 
врска со нацртот што тој не ги усвоил, заедно со 
причините поради кои не ги уевоил. 

Подносителот на нацртот од закон, односно 
предлагачот на пропис или друг акт што го доне-
сува Извршниот совет, може да бара нацртот, од-
носно предлогот, итно да се земе во претрес. Во 
тој случај подносителот, односно предлагачот нацр-
тот или предлогот му го упатува на Советот кој 
одлучува по барањето на итен претрес. 

Нацртите од, законите и предлозите од пропи-
сите и другите акти, што му се упатуваат на од-
борот, односно* на Извршниот совет, едновремено му 
се доставуваат и на Секретаријатот за законодав-
ство и организација на Извршниот совет. Ако тие 
нацрти или предлози се однесуваат на прашања од 
областа на стопанството, тие му се доставуваат и на 
Секретаријатот за општи стопански работи на Из-
вршниот совет; ако тие се однесуваат на органи-
зацијата на управата и на службеничките односи, 
му се доставуваат и на Секретаријатот за општа 
управа на Извршниот совет, а ако со нив се уста-
новува надлежност на судовите или се пропишу-
ваат казнени одредби, тие му се доставуваат и на 
Државниот секретаријат за правосудна управа. 

Член 56 
Републичките органи на управата, односно со-

ветите, кои изработуваат и поднесуваат нацрти од 
закони, односно прописи или други акти, како и 
органите кои во постапката за изработувањето на 
нацртите и предлозите соработуваат со давање на 
мислења и предлози, се должни прашањата од стру-
чен карактер, односно прашањата за техничко-
правното ускладување и обработување (формулации 
и ел.) на нацртите, да ги расправаат во непосредна 
меѓусебна соработка ^успорувајќи го изработува-
њето на нацртот, така што за решавање на седница 
на Извршниот совет да останат спорните начелни 
прашања појавени помеѓу нив. 

Органите кои даваат мислења и забелешки по 
нацртите, посебно се должни да го имаат предвид 
положајот на подносителот на нацртот, односно 
предлагачот на прописот или друг акт, како одго-
ворен републички орган за вршење на работите што 
му се ставени во делокруг. 

Член 57 
Кога ќе го прими нацртот од законот, односно 

предлогот од прописот или друг акт што го донесу-
ва Извршниот совет, секретарот на Советот му го 
упатува на надлежниот одбор на Советот за претре-
сување и давање мислење. 

Член 58 
Одборот може да ги повика по потреба прет-

ставниците на републичките органи, установи, ор-
ганизации кои ставиле забелешки со кои не се сло-

жил подносителот на нацртот, односно предлагачот, 
да присуствуваат на'седницата на која се расправа 
за нацртот, односно прописот, и усмено да го изне-
сат своето мислење. 

Одборот по правило ќе расправа по сите на-
челни и други поважни забелешки од другите ор-
гани, установи и организации со кои не се сложил 
предлагачот. 

Предлозите за изменување и дополнување на 
нацртите од закони односно предлозите што ги при-
фатил одборот и со кои се сложил подносителот на 
нацртот, односно предлагачот, стануваат составен 
дел на предлогот и се внесуваат во текстот на на-
гтртот, односно предлогот. 

Подносителот на нацртот односно предлагачот 
може да се сложи во согласност со заклучоците на 
одборот да изработи нов текст, односно предлог. 
Одборот може да го овласти својот претседател да 
Ја утврди конечната формулација на предлогот на 
одборот за изменување и дополнување на поодделни 
одредби од нацртот, односно предлогот. 

По завршената расправа одборот, преку секре-
тарот на Советот, му го доставува на Советот, за-
едно со текстот на нацртот, односно предлогот утвр-
ден според претходниот став, своето мислење како 
и евентуални предлози за изменување и дополну-
вање на нацртот односно предлогот со кој подно-
сителот на нацртот, односно предлагачот не се со-
гласил. 

Одборот може да одреди еден од своите члено-
ви на седницата на Советот за да го изложи гле-
диштето на одборот. 

Член 59 
Ако предлогот што го претресува одборот се 

однесува на прашање што спаѓа и во делокруг на 
друг одбор, одборот што ги претресува прашањата 
е должен за тоа да го обавести претседателот на 
другиот одбор и да побара мислење од него. Бара-
ното мислење може да го даде и претседателот до-
колку за тоа го овласти одборот. По потреба одбо-
рите можат да одржуваат и заеднички седници за 
претресување на определен нацрт или прашање. 

Одборот ќе побара мислење за предлогот и од 
определен член на Советот доколку предлогот се 
однесува на прашања што му се ставени во долж-
ност, а тој не е член на одборот што го претресува 
предлогот. 

Член 60 
Кога од надлежниот одбор прими нацрт од за-

кон или предлог од пропис или друг акт со мисле-
ње на одборот, секретарот на Советот му го упа-
тува на Извршниот совет. На ист начин секре-
тарот ќе постапи и со нацртот од закон или пред-
логот, тој им ги поднесува непосредно на Советот 
со барање за итен претрес, (Јчлен 56). 

Член 61 
Ако на седница на Советот се направени изме-

ни во предлогот на прифатени прописи и други 
правни акти, конечниот текст го утврдува Секре-
таријатот за законодавство и организација во сора-
ботка СО' предлагачот и го упатува на претседа-
телот на надлежниот одбор. Претседателот на од-
борот потврдува дека текстот на прописот одговара 
на заклучоците на Советот. Ако дојде до разијду-
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вање во пот лед на конечниот текст, за тоа одлу-
чува Извршниот совет. 

Утврдениот текст секретарот за законодавство 
и организација му го доставува на Секретарот на 
Советот за потпишување. 

Член 62 
Одборите и старешините на републичките ор-

гани на управата, односно советите во чии делокруг 
спаѓа приготвувањето на нацртите на прописи и 
други акти ш!го со својата природа се такви за кои 
треба да се запази тајна, се должни да се грижат 
и се одговорни за запазување на тајната. Тие можат 
да определат во поглед на приготвувањето на овие 
акти да се отстапи од поодделни одредби на оваа 
Уредба што се однесуваат на постапката за барање 
мнение од другите органи на управата, организации 
и установи и прописот непосредно да му се упати 
на Извршниот совет. 

Член 63 
Секретарот за законодавство 'и организација да-

ва налози за објавување на прописите на Изврш-
ниот совет и републичките органи на управата, од-
носно советите, и на другите нивни текстови во 
„Службен весник на НРМ". 

Објавувањето на исправки во прописите, ако 
објавениот текст не е истоветен со оригиналот, го 
одобрува секретарот на Извршниот совет. 

Ако секретарот за законодавство и организација 
3'станови дека одделни прописи или други акти на 
државен секретаријат или друг републички орган 
на управата, односно совет, не се во согласност со 
закон или прописи од Сојузниот извршен совет, Из-
вршниот совет или со прописите на сојузните ре-
публички органи на управата односно совети, ќе му 
укаже на оваа несогласност на Извршниот совет, кој 
може пред донесувањето на конечна одлука да го 
запре објавувањето на актот во „Службен весник 
на НРМ". 

VI. ВРШЕЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ СПРЕМА РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, ОДНОСНО 
СОВЕТИТЕ 

Член 64 
Покрај правата и должностите што му се одре-

дени со Законот за државната управа, Извршниот 
совет спрема републичките органи на управата и 
републичките совети има права и должности што 
се утврдуваат со оваа Уредба. 

Член 65 
Кота републичките органи на управата, односно 

советите, се овластени за донесување прописи, Из-
вршниот совет може да утврди начела за кои тие 
се должни да се придржуваат при изработувањето 
на прописите, како и за роковите во кои се должни 
да ги донесат прописите. 

Ако републичкиот орган на управата, односно 
совет, е овластен да донесе пропис во согласност со 
друг срган на управата, односно совет, а согласно-
ста меѓу овие два органа не могла да биде по-
стигната, Извршниот совет за решавање на спор-
ните прашања ќе им одреди смерници за кои ќе се 
должни да се придржуваат. 
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Член бб 
Извршниот совет може, согласно одредбите на 

Законот за државната управа, да укине или да по-
ништи прописи или други акти на републичките 
органи на управата, односно советите, донесени вон 
управна!га постапка, ако се во спротивност со За-
конот или со прописите на Сојузниот извршен совет 
и Советот. 

Член 67 
Извршниот совет може да побара од републич-

ките органи на управата, односно советите, извеш-
таи за нивната работа, како и извештај за извршу-
вањето или положбата во извршувањето на одре-
дена работа од делокругот на тие органи. 

На републички орган на управата, односно со-
вет, Извршниот совет може да му наложи да ја 
испита положбата во одредена делатност, да проучи 
одредено прашање или да изврши одредена работа 
од својот делокруг во одреден рок, и за тоа да му 
поднесе извештај. 

Советот може да ја земе во претресување по-
ложбата во поедини републички органи на упра-
вата, односно совети, и на основа на претресот да 
одреди мерки и задачи што се должни тие да гл 
преземат за извршување на работи што се ставени 
со закони и други прописи во нивни делокруг. 

VII. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖ-
НОСТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И РЕПУБ-
ЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА, ОДНОСНО 
РЕПУБЛИЧКИТЕ СОВЕТИ, СПРЕМА НАРОДНОТО 

СОБРАНИЕ 

Член 68 
Државниот секретар и секретарот на Изврш-

ниот совет, односно секретарот на републички 
совет, кој што на Советот му поднел нацрт од 
закон, учествува како претставник на Извршниот 
совет во работата на одборите и домовите на На-
родното собрание. Советот може да одреди за свој 
претставник и друг член на Советот, секретар во 
Советот, секретар на друг републички совет или 
државен потсекретар. 

Член 69 
Државните секретари и секретарите на Изврш-

ниот совет односно секретарите на републички!! 
совети даваат во Народното собрание одговори на 
прашањата од народните пратеници, доколку Со-
ветот инаку не одреди. 

За составување одговори на интерпелации од 
народни пратеници по прашања од надлежноста на 
Советот, се грижи надлежниот одбор на Советот. 

Член 70 
Извршниот совет задолжително упатува свои 

повереници кога на седница на одбор, дом или заед-
ничка седница на домовите се претресува предлог 
на закон или друг акт што го поднел Советот. Из-
вршниот совет ќе упати повереници и во други 
случаи кога тоа ќе го побара домот, одборот или 
претседателот на Собранието, или кога Советот сме-
та дека тоа е потребно. 

Поверениците се одредуваат од редот на ви-
шите службеници и други стручни лица на ре-
публички органи на управата, односно совети. 
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Поверениците ги именува Секретарот на Со-
ветот по предлог од државниот секретар, односно 
секретарот на Извршниот совет или секретарот на 
републичкиот совет, во чиј делокруг опаѓаат пра-
шањата од соответната област. Покрај повереници 
можат да се одредат и одделни стручни лица кои 
ќе присуствуваат на седницата на одборот на домот 
или на заедничката седница на домовите. 

Секретарот на Секретаријатот за законодавство 
и организација на Извршниот совет е постојанен 
повереник во законодавните одбори на обата дома 
на Народното собрание. 

Член 71 
Повереникот дава обавестувања за предлозите 

од закони и другите акти и по другите прашања 
што1 одборот или домот ги претресува. Пред одборот 
повереникот може да го изнесе ставот на Изврш-
ниот совет по одредени прашања или да го изложи 
своето мислење. 

Повереникот може да предложи одборот да го 
одложи на одредено време решавањето на одделни 
прашања, за да би се запознал Извршниот совет со 
предложеното решение. 

Повереникот е должен да бара од Извршниот 
совет упатства по прашања од начелен или општ 
политички значај по кои Извршниот совет порано 
не зазел став. 

Поверениците во разните одбори на Собранието 
се должни да соработуваат и својот став да го ус-
кладуваат по заедничките прашања што се претре-
суваат во одборите. 

Член 72 
Ако на седница на одборот присуствува прет-

ставник на Извршниот совет и повереник, ставот на 
Извршниот совет по прашањето што се претресува 
пред одборот го изнесува претставникот на Изврш-
ниот совет. 

Член 73 
По барање од домот, одборот или комисијата на 

Собранието, секретарот на Извршниот совет одре-
дува кој републички орган на управата, односно 
совет, ќе им укаже стручна соработка. 

Републичките органи на управата односно со-
вети општат со Народното собрание преку секре-
тарот на Извршниот совет. 

VIII. КАБИНЕТ, АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

НА СОВЕТОТ 

Член 74 
На чело на кабинетот на Претседателот на Со-

ветот стои шеф на Кабинетот. 
Шефот на Кабинетот ги подготвува материја-

лите и на Претседателот на Советот му дава мисле-
ње по одредени прашања, подготвува состаноци и 
врши други работи што ги одредува Претседателот 
на Советот. 

Член 75 
Шефот на Кабинетот го поставува Извршниот 

совет. 
Службениците во Кабинетот за својата работа 

одговараат на шефот на Кабинетот. 

Член 76 
За вршење на административни и технички ра-

боти на Советот постои Административен секрета-
ријат. 

Со работата на Административниот секретаријат 
раководи помошникот на Секретарот на Изврш-
ниот совет. 

Секретарот на Советот може да го овласти сво-
јот помошник, ако има положај на државен пот-
секретар, да го заменува во работите од неговата 
надлежност, освен во работите кои се однесуваат на 
работата на Советот. 

Административниот секретаријат може да има 
одделенија, отсеци и бирои. 

За вршење на работи во врска со испитување-
то на претставките и поплаките упатени до Изврш-
ниот совет и Административниот секретаријат по-
стои Биро за молби и поплаки. 

За вршење на работи во врска со доставување-
то на материјалите за седница на Советот и за ор-
ганизирање водењето на записник на седниците на 
Советот и неговите одбори и комисии, како и за 
вршење на други работи што ќе му ги одреди Се-
кретарот на Советот во Административниот секре-
таријат постои Биро на секретарот на Извршниот 
совет. 

Организацијата и делокругот на одделни орга-
низациони единици на Административниот секрета-
ријат ги пропишува Секретарот на Извршниот со-
вет во согласност со Одборот за организационо-
управни прашања. 

Член 77 
За службеничките односи на службениците во 

Административниот секретаријат решава Секрета-
рот на Советот, освен за оние службеници што ги 
поставува Извршниот совет. 

Шефот на Кабинетот во положај на државен 
потсекретар ги има истите овластувања за решава-
ње на службеничките односи на службениците во 
Кабинетот, како и секретар во Советот. 

Секретарот на Извршниот совет може својот 
помошник да го овласти да донесува решенија за 
службеничките односи на службениците во Адми-
нистративниот секретаријат на Советот. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 78 
Оваа Уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

ИС бр. ИО 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е р. 

138. 

На основа член 36 и 46 од Уредбата за органи-
зацијата и работењето на Извршниот совет, Из-
вршниот совет донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

I. 
Во одборите и комисиите на Извршниот совет 

се именуваат и тоа: 
1. Во Одборот за внатрешна политика 

за претседател: 
Гигов Страхил, потпретседател на Извршниот 

совет; 
за членови: 
Мицајков Мито, член на Извршниот совет; 
Попов Благој, член на Извршниот совет; 
Левков Благој, Државен секретар на правосудна 

управа; 
Групче Асен, Претседател на Врховниот суд 

на НРМ; 
Илиев Панта, Јавен; правобранител на НРМ; и 
Дуковски Јован, Јавен обвинител на НРМ. 

2. Во Одборот за стопанство 
за претседател: 
Џунов Ристо, член на Извршниот совет; 
за членови: 
Попов Благој, член на Извршниот совет; 
Романо Мориц, член на Извршниот совет; 
Митевски Методи, член на Извршниот совет; 
Симитчиев Асен, член на Извршниот совет; 
Грличков Александар, член на Извршниот 

совет; 
Чемерски Ангел, директор на Заводот за сто-

панско планираше; 
Тонев Бошко, генерален директор на Народната 

банка; 
Поповски Светозар, секретар на Секретаријатот 

за општи стопански работи; и 
Симоновски Живко, член на Главниот одбор 

на ССМ. 
3. Во Одборот за организационо- управни прашања 

за претседател: 
Грујооки Трајче, секретар на Извршниот совет; 
за членови: 
Грличков Александар, Државен секретар за 

работи на финансиите; 
Горгов Васил, член на Извршниот совет; 
Симигчиев Асен, член на Извршниот совет: 
Здравковски Петар, член на Извршниот совет; 
Христов Д-р Александар, секретар на Секрета-

ријатот за законодавство и организација; 
Крстевски Александар, секретар на Секретари-

Јатст за општа управа; 
Петевски Светозар, секретар на Секретаријатот 

за општи стопански работи; и 
Доновски Мире, помошник на Секретарот на 

Извршниот совет. 
4. Во Административната комисија 

за претседател: 
Симитчиев Асен, член на Извршниот совет; 
за членови: 
Шаќири Реис, член на Извршниот совет; и 
кортов Васил, член на Извршниот совет. 

5. Во Комисијата за помилување 
за претседател: 
Гигов Ограбил, Потпретседател на Извршниот 

совет; 

за членови: 
Романо' Мориц, член на Извршниот совет; и 
Шаќири Реис, член на Извршниот совет. 

6. Во Комисијата за у напре дување на земјодел-
ството и шумарството 

за претседател: 
Митевски Методи, член на Извршниот совет; 
за членови: 
Брајковски Живко, претседател на Главниот 

задружен сојуз; 
Назим Фируз, сојузен народен пратеник; 
Димитри ев ски Мито, сојузен народен прате-

ник; и 
Николовски Филип., помошник секретар во Се-

кретаријатот за земјоделство и шумарство. 

II. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во .»Службен весник на НЕМ". 

ИС бр 91 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар. Претседател, 
Трајче Грунески, е р. Љупчо Арсов, е. р 

1 3 9 . 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
((„.Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ НА ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИОТ ИС1ШТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ 
ВО СКОПЈЕ 

1) Привремениот совет на Земјоделскиот испи-
тателен институт го сочинуваат 12 члена. 

Од одредениот број членови во претходниот 
став, 1 / 3 се избира од колективот на научните сора-
ботници на установата, 1 / 3 именува Извршниот 
совет а 1 / 3 сочинуваат членовите што ќе ги имену-
ваат органите, установите и организациите опре де-
лени во точка 2 од ова решение. 

Колективот на научните соработници го сочи-
нуваат службениците на Институтот што работат 
на научна работа, без оглед на звањето што го 
имале. 

2) Во привремениот совет на Земјоделскиот ис-
питателен институт по еден член именуваат след-
ните органи, установи и организации: Секретари-
јатот за земјоделство на Извршниот совет, и Ре-
публичкиот деловен сојуз за семенарство и по ле-
д е Л СТВО'. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

ИС бр. 71 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

18 јуни 1958 
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140. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
(|, .Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ 

НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН ВО ПРИЛЕП 

1) Привремениот совет на Институтот за тутун 
го сочинуваат 12 члена. 

Од одредениот број членови во претходниот 
став, х / 3 се избира од колективот на научните сора-
ботници на установата, */3 именува Извршниот 
совет а 1 / г сочинуваат членовите што ќе ги имену-
ваат органите, установите и организациите опреде-
лени во точка 2 од ова решение. 

Колективот на научните соработници го сочи-
нуваат службениците на Институтот што работат 
на научна работа, без оглед на звањето што го 
имале. 

2) Во привремениот совет на Институтот за ту-
тун по еден член именуваат следните органи, уста-
нови и организации: Секретаријатот за земјодел-
ство на Извршниот совет, Земјоделско-шумарсхиот 
факултет, Друштвото на тутунски стручњаци и 
Секцијата за тутун при Трговската комора. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

ИС бр. 72 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

1 4 1 . 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
((„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ 

НА ЗАВОДОТ ЗА РИБАРСТВО — СКОПЈЕ 

1) Привремениот совет на Заводот за рибарство 
го сочинуваат 9 члена. 

Од одредениот број членови во претходниот 
став, */3 се избира од колективот на научните сора-
ботници на установата, х / 3 именува Извршниот 
совет а У 3 сочинуваат членовите што ќе ги имену-
ваат органите, установите и организациите опреде-
лени во точка 2 од ова решение. 

Колективот на научните соработници го сочи-
нуваат службениците на Заводот што работат на 
научна работа, без оглед на звањето што го имале. 

2) Во привремениот совет на Заводот за рибар-
ство по еден член именуваат следните органи, уста-
нови и организации: Секретаријатот за земјодел-

ство на Извршниот совет, Земј оделско-шумарската 
комора и Земјоделско-шумарскиот факултет — 
Скопје. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

ИС бр. 73 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

1 4 2 . 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
(.„.Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ 

НА ЗАВОДОТ ЗА СТОЧАРСТВО — СКОПЈЕ 

1) Привремениот совет на Заводот за сточарство 
го сочинуваат 9 члена. 

Од одредениот број членови во претходниот 
став, 1 / 3 се избира од колективот на научните сора-
ботници на установата, У 3 именува Извршниот 
совет а */3 сочинуваат членовите што ќе ги имену-
ваат органите, установите и организациите опреде-
лени во точка 2 од ова решение. 

Колективот на научните соработници го сочи-
нуваат службениците на Заводот што работат на 
научна работа, без оглед на звањето што го имале. 

2) Во привремениот совет на Заводот за сточар-
ство по еден член именуваат следните органи, уста-
нови и организации: Секретаријатот за земјодел-
ство на Извршниот совет, Земјоделско-шумарскиот 
факултет и Деловниот задружен сојуз за сточар-
ство на НРМ — „Стокакоп". 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна ре-
публика Македонија". 

ИС бр. 74 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

1 4 3 . 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ 

НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

1) Привремениот совет на Ветеринарниот ин-
ститут — Скопје го сочинуваат 9 члена. 



Вр. 21 — Стр. 310 СЛУЖБЕН ПЕСНИК НА НРМ 1Н јуни 1НГ?Н 

Од одредениот број членови во претходниот 
став, г / 3 се избира од колективот на научните сора-
ботници на установата, г / 3 именува Извршниот 
совет а а / 3 сочинуваат членовите што ќе ги имену-
ваат органите, установите и организациите опреде-
лени во точка 2 од ова решение. 

Колективот на научните соработници го сочи-
нуваат службениците на Извршниот совет што ра-
ботат на научна работа, без оглед на> звањето што 
го имале. 

2) Во привремениот совет на Ветеринарниот ин-
ститут по еден член именуваат следните органи, 
установи и организации: Секретаријатот за земјо-
делство на Извршниот совет, Земјоделско-шумар-
ската комора и Друштвото на ветеринари на НРМ. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика- Македонија". 

к б бр. 75 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
5 Секретар, 

Трајче Грунески, е. 
Претседател, 

Љупчо Ари«**, е. р. 

144. ' / 

Врз основа на точка. 1. ЈОД Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
(„СлужО&и -лист на ФНРЈ" бр'. 3/58), Извршниот 
совет донесува 

11 Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ 

НА ЗАВОДОТ ЗА ОВОШТАРСТВО — СКОПЈЕ 
л . . . . " ' ? ^ ' . ' ' ' ' 

1) Привремениот совет' на Заводот за овоштар-
ство го• сочинуваат ена. 

Од бдредениот "број членови во претходниот -
став, 'се избира од колективот на научи,ите сора-
ботници на установата, ?/.3 именува Извршниот' 
совет а с о ч и н у в а а т членовите што ќе ги имену-
ваат органите, установите и организациите опреде-
лени во точка 2 од ова решение. 

Колективот на научните соработници го сочи-
нуваат службениците на Заводот што работат на 
научна работа, без оглед на звањето што го имале. 

2) Во привремениот совет на Заводот за ово-
штарство по еден член именуваат следните органи, 
установи и организации: Секретаријатот, за земјо-
делство на Извршниот совет, Земјоделско-шумар-
скиот факултет и Земјоделско-шумарската комора. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето до-„Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 4' 

ИС бр. 76 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

145. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
0,».Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ 

НА ЗАВОДОТ ЗА ЛОЗАРСТВО 
И ВИНАРСТВО — СКОПЈЕ 

1) Привремениот совет на Заводот за лозарство 
и винарство го сочинуваат 9 члена. 

Од одредениот број членови во претходниот 
став, Уз се избира од колективот на научните сора-
ботници на установата, 3 / 3 именува Извршниот 
совет а У 3 сочинуваат членовите што ќе ги имену-
ваат органите, установите и организациите .опреде-
лени во точка 2 од ова решение. , 

Колективот на научните соработници . го сочи-
нуваат службениците на Заводот што работат на 
научна работа, без оглед на звањето што го имале. 

2) Во привремениот совет на Заводот за лозар-
ство и винарство по еден член именуваат следните 
органи, установи и организации:. Секретаријатот за 
земјоделство на Извршниот совет, Земјоделеко-шу-
марскиот факултет и Заедницата „Лоза". 

3) Ова решение влегува во 7сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија'', 

ИС бр. 77 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, 
Трајче Грујоски, е. р. 

Претседател, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Секретар, 
Трајче Грујоеки, е. р. 

Претседател, 
4ђуцчо Арсон, е. р. 

1 4 6 . 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
(„.Службен лист на ФНРЈ44 бр. 3/58), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРИВРЕМЕН СОВЕТ 

НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО — СКОПЈЕ 
1) Привремениот совет на Заводот за, > водосто-

панство го сочинуваат 9 члена. 
Од одредениот број членови во претходниот 

став, Уз се избира од колективот на научните^ сора-
ботници на установата, 1 / 3 именува Извршниот 
совет а з сочинуваат членовите што ќе ги имену-
ваат органите, установите и организациите опреде-
лени во точка 2 од ова решение. 

Колективот на научните соработници го сочину-
ваат службениците на Заводот што работат на на-
учна работа, без оглед на звањето што го имале. 

Џ) Во привремениот совет ,н,а Заводот за водо-
стопанство по еден член именуваат следните орга-
ни, установи и организации:,..Управата, .за водосто-
панство, Земјоделско-шумарсгкиот факултет' и Со-
јузот на водните заедници. 
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3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
ну ближа Македонија". 

. ИС бр. 78 
7 мај 1958 година • 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, ' Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

147. 

Врз оснива на член 1 и 8 ст. 4 од Законот за 
организацијата на научната работа (^Службен лист. 
на ФНРЈ" бр. 34/57), точка 1 од Одлуката за фор-
мирање привремени совети на научните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), врз основа на 
точ. 1 ст. 2 од Решението за формирање привремен 
совет на Земјоделскиот испитателен институт, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1) За членови на Привремениот совет на Зем-
јоделскиот испитате лен институт — Скопје се име-
нуваат: 

— Славко Поп Антовски, професор на Земјо-
делско-шумарскиот факултет во Скопје; 

— Лазар Бабамов, професор на Земјоделско-
шумарскиот факултет — Скопје; 

— Симон Симоновски, директор на Реонската 
опитна станица — Кукуречани и 

— Крсто Насто-виќ, планер на Заводот за сто-
панско планирање — Скопје. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 79 .. , 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р Љупчо Арсов, е. р 

348. 

Врз основа на член 1 п 8 ст. 4 от Законот за 
организацијата на научната работа („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 34/57), тон'. 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/53), врз основа на 
точ. 1 ст. 2 од Решението, за формирање на привре-
мен совет на Институтот за тутун, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1) За членови на Привремениот совет на Ин-
ститутот за тутун — Прилеп се именуваат: 

— Благој Талевски, нареден пратеник; -
— Паче Ламбро, професор на Земјоделско-шу-

марскиот факултет — Скопје; 
— Куне Георгиевски, сојузен инспектор по ту-

тун; и 

— Јордан Георгиевски,, професор на Земјодел-
ско-шумарскиот факултет — Скопје. 

Иј Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 80 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсон, с р. 

143, 

' 'Врз основа на член 1 и 8 ст. 4 од Законот за, 
организацијата на научната работа („-Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 34/57), тон. 1 од Одлуката за форми-
рање привремени1'1 совети' на научните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр.. 3/р8), врз-основа на 
точ. 1 ст. 2 од Решението за формирање привреда-* 
совет на Заводот за рибарство, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1) За членови на Привремениот совет на Заво-
дот за рибарство — Скопје се именуваат: , 

— Јовко Јовковски, потпретседател на' Околи-
скиот народен одбор — Охрид; . 

— Васил Пеев, потпретседател на. Сојузот на 
водните заедници — Скопје; и 

— Д-р Станко Караман; 
2) Ова решение влегува во сила веднаш-

ИС бр. 81 
7 мај 1958 година 

Скопје 

, л ИЗВРШЕН СОВЕТ 
« 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсоп, е. р, 

150. 

Врз основа на член -1-.и Ј$ »ет. 4 од Законот за 
организацијата на. научната работа („»Службен лист 
на ФНРЈ" бр-> 34/57), ^04. '1 сд1 Одлуката За форми-
рање привремени совети на научните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), врз основа на 
точ. 8 ст. 2 од Решението за формирање привремен 
совет на Заводот Јза 'сточарство, Извршниот совет 
донесува • ' ' , 

Р Е Ш Е Н И Е 

1) За чпенови на Привремениот совет на Заво-
дот за сточарство — Скопје се именуваат: 

— Миливој Ташков, професор на Земјоделско-
шумарскиот факултет — Скопје; 

— Радован Новевски, началник на одделението 
за земјоделство на Народниот одбор на Скопска 
еко лиј а; и 

— Миле Тортевски, потпретседател на Околи-
скиот народен одбор — Тетово. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ИГМ 
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2) Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 82 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грује ски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

1 5 1 . 

Врз основа на член 1 и 8 ст. 4 од Законот за 
организацијата на научната работа ^Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 34/57), тон. 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), врз основа на 
асч. 1 ст. 2 од Решението за формирање привремен 
совет на Ветеринарниот институт, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1) За членови на Привремениот совет на Вете-
ринарниот институт — Скопје се именуваат: 

1. Благоја Васков, декан на Земјоделско-шу-
марскиот факултет — Скопје; 

2. Никола Џумуров, управник на Ветеринар-
ната станица — Штип; и 

3. Петар Бакалов, референт во Главниот задру-
жен сојуз — Скопје. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 83 
7 мај 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

152. 
Врз основа на член 1 и 8 од Законот за органи-

зацијата на научната работа („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 34/57), точ. 1 од Одлуката за форми-
рање привремени совети на научните установи 
(^Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), Брз основа на 
точ. 1 ст. 2 од Решението за формирање привремен 
совет на Заводот за овоштарство, Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. За членови на Привремениот совет на За-
водот за овоштарство — Скопје се „именуваат: 

1) Крсте Симовски, професор на Земјоделско-
шумарскиот факултет — Скопје; 

2) Бранко Младеновски, потпретседател на Око-
лискиот народен одбор — Куманово; и 

3) Бранко Георгиевски, директор на Овоштар-
ската станица — Тетово. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 84 

7 мај 1958 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, с . р. 

1 5 3 . 

Врз основа на член 1 и 8 став 4 од Законот за 
организацијата на научната работа Ј,,Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 34/57), точка 1 од Одлуката за фор-
мирање привремени совети на научните установи 

Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), врз основа на 
точка 1 став 2 од Решението за формирање привре-
мен совет на Заводот за лозарство и винарство, Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. За членови на Привремениот совет на Заво-
дот за лозарство и винарство — Скопје се имену-
ваат: 

— Јово Стојанов, директор на Лозаро-винар-
сксто претпријатие „Тихвеш" — Кавадарци; 

— Никола Петровски, потпретседател на Око-
лискиот народен одбор — Титов Велес; и 

— Тодор Судиклиоки, директор на Лозарската 
станица — Штип. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 85 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

?54. 

Врз основа на член 1 и 8 став 4 од Законот за 
организацијата на научната работа (!„Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 34/57), точка 1 од Одлуката за фор-
мирање привремени совети на научните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/58), врз основа на 
точка 1 став 2 рд Решението за формирање при-
времен совет на Заводот за водостопанство, Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. За членови на Привремениот совет на Заво>-
дот за водостопанство- — Скопје се именуваат: 

— Бранислав Субановиќ, професор на Технич-
киот факултет — Скопје; 

— Костов Методија, началник во Секретарија-
тот за шумарство — Скопје; и 

— Стојан Калеов, началник во Заводот за сто-
панско планирање — Скопје. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 86 
7 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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1 5 5 . 

На основа член 17 став 3 од Законот за јавните 
службеници, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕ-

НИЧКИ РАБОТИ 

1) Се разрешува од должноста член на Репу-
бличката комисија за службенички работи Коло-
монос Жамила, народен пратеник. 

2) За член на Републичката комисија за служ-
бенички работи се именува Мамуран Тахити, наро-
ден пратеник. 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 8/1 
23 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

1 5 6 . 

На основа член 11 став 2 од Законот за селско-
стшанскиот земјишен фонд на општонајродниот 
имот и за доделуваше земја на селско-стопанските 
организации ((„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/53 г.\ 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА СЕЛСКО-

СТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД 

1. Се разрешуваат од должноста член на Рг-
публичкага комисија за селскостопанскиот земји-
шен фонд, и тоа: 

— СМИЛЕВСКИ ВИДОЕ 
— ГРУПЧЕ АСЕН 
— СИМИТЧИЕВ АСЕН 
— ТРАЈАНОВСКИ ДРАГАН 
— ТОМЕВСКИ КИРИЛ и 
— БЛАЖЕВСКИ ЈОРДАН. 
2. За членови на Републичката комисија за 

селскостопанскиот земјишен фонд се именуваат, 
и тоа: 

а) за претседател: 
МИТЕВСКИ МЕТОДИЕ, член на Извршниот 

совет; 
б) за членови: 
ГРУПЧЕ АСЕН, судија на Врховниот суд на 

НРМ; 
ТРАЈАНОВСКИ ДРАГИ, потпретседател на 

Главниот задружен сојуз; 
НИКОЛОВСКИ БЛАГОЈ, началник во Секре-

таријатот за земјоделство и шумарство; и 
НИКИЧИЌ МИХАЈЛО, началник на имовно-

правно одделение во Државниот секретаријат за 
работи на финансиите. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 
ИС бр. 113 

29 мај 1958 година 
Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Прете- цатз л, 

Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Ги известуваме кандидатите за полагање на су-
диско-адвокатските испити дека: 

за полагаше на адвокатски испит во годинеш-
нава есенска испитна сесија срокот за пријавување 
на испитот е одреден заклучно со 1 октомври 1953 
година, 

за полагање на судискиог испит пак се вове-
дени слободни ср отави. 

Пријавите за полагање на адвокатскиот испит 
се поднесуваат во смисла на член 6 од Правилникот 
за програмата и условите за полагање на адвокат-
скиот испит (|,,Службен весник на НРМ" бр. 26/М) 
а пријавите за судискист испит се поднесуваат во 
смисла на член 3 ед Уредбата за с у д с к и о т испит 
((„Службен лист на ФНРЈ" бр, 57/55), во врска со 
член 3 и 4 од Правилникот за полагање на с у д с -
киот испит (ЈСлужбен весник на НРМ" бр. 25/56 г.). 

По донесувањето на решенијата по пријавите 
член 7 од Правилникот за програмата и условите 
за полагање на адвокатскиот испит и член 7 од 
Уредбата за судиокиот испит, кандидатите за по-
лагање на испитите со посебни писма ќе бидат из-
вестени за денот, часот и местото на полагањето. 

Програмата за полагање на адвокатскиот испит 
е содржана во Правилникот за програмата и усло-
вите за полагање на адвокатски испит, а за судиски 
испит пак е содржана Уредбата за суданскиот испит. 

При подготвувањето на испитите да се имаат во 
предвид сите нови законски прописи од програмата. 

Пријавите за испитите се поднесуваат до Др-
жавниот секретаријат за правосудна управа ул. „11 
октомври" бр. 37/3. 

Државен секретаријат за правосудна управа на 
Н.РМ број 03-107/Н од 11-У1-1958 година. (622) 

О Г Л А С 

Управниот одбор на Адвокатската комора на 
НРМ во Скопје, врз основа на член 18 и 19 од Ста-
тутот на оваа комора, свикува У Ш редовно годиш-
но собрание на Адвокатската комора на НРМ во 
Скопје за 29 јуни 1958 година, во 9 саатот, во спорт-
скиот центар „Сарај", кра ј Скопје, со овој 

ДНЕВЕН РЕД 

1) Отворање на собранието', утврдување бројот 
на присутните членови и утврдување на днев-
ниот ред; 

2) Избирање на работно претседателство, запис-
ничар и двајца оверувачи на записникот; 

3) Извештај на Управниот одбор на Комората 
за време од 1 декември 1957 до 29 јуни 1958 година, 

4) Извештај на Комисијата за преглед на фи-
нансиското посл ува ње за 1957 година; 
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5) Дискусија по обата извештаи; 
6) Предлог за овластување на Управниот одбор 

за изградување друштвени простории; 
7) Дискусија по овој предлог; 
8) Предлог на буџетот ((приходи и расходи) на 

Комората за 1958 година; и 
9) Разно. 
Од Управниот одбор на Адвокатската комора 

на НР Македонија во Скопје, бр. 65, 12 јуни 1958 го-
дина, Скопје. 

На основа чл. 244 од Законот за јавните служ-
беници, а врз основа на Одлуката на Советот за 
просвета, Секретаријатот за просвета и култура на 
НО на Битолска околија — Битола, објавува 

РЕДОВЕН КОНКУРС 
за пополнување упразнетите места на просветните 

установи во Битолска околија 

1. — ВИША ГИМНАЗИЈА „Ј. Б. ТИТО" — БИТОЛА 
ДИРЕКТОР: 
со завршен филозофски факултет и положен 
стручен испит. 

2. — ЕКОНОМСКИ ТЕХНИКУМ „ЈАНЕ САНДАН-
СКИ" — БИТОЛА 
ДИРЕКТОР: 
со завршен економски факултет и со долго-
дишна практика 

3. -ч ИНДУСТРИСКА ШКОЛА — БИТОЛА 
ДИРЕКТОР: 
со завршен технички факултет или фило-
зофски факултет и положен стручен испит. 

4. — СРЕДНО ТУТУНСКА ШКОЛА — ПРИЛЕП 
ДИРЕКТОР: 
со завршен земј. шумарски факултет и поло-
жен стручен испит. 

Плата 'по Законот за јавните службеници. 
Молбите со куса биографија да се достават до 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА на Советот за про-
света на НО на Битолска околија Битола, најдоцна 
15 дена по објавувањето на КОНКУРСОТ во 
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ". 

Врз основа на член 37 од Законот за јавните 
службеници Конкурсната комисија на Заводот за 
физичка култура на НР Македонија, распишува 

КОНКУРС 
за пополнување на работното место 

РЕФЕРЕНТ ЗА МАСОВНА ФИСКУЛТУРА 

Услови: виша стручна спрема и најмалку 3 
години активна работа во некоја спортска органи-
зација. 

Плата по Законот за јавните службеници. Нас-
тап на работа од 1 јули, односно 1 август 1958 год. 

Пријавите да се достават до Конкурсната ко-
мисија на Заводот — Градски стадион — Скопје, 
во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. 

СООПШТЕНИЕ 
„Службен весник нг ПРМ" — Скопје, од 16-У1-

1958 година доби нова жиро сметка 
802 — 11/1 — 698 

при Народната банка — Скопје 

СОДРЖИНА 
Страна 

137. Уредба за организацијата и работењето на 
Извршниот совет — — — — — — — 303 

138. Одлука за именување претседатели и чле-
нови на одборите и комисиите на Извр-
шниот совет — — — — — — — — ЗИ 

139. Решение за формирање Привремен совет 
на Земјоделскиот испитателен институт 
во Скопје — — — — — — — — ЗИ 

140. Решение за формирање Привремен совет 
на Институтот за тутун во Прилеп — — 

141. Решение за формирање Привремен совет 
на Заводот за рибарство — Скопје — — 315 

142. Решение за формирање Привремен совет 
на Заводот за сточарство — — — — 315 

143. Решение за формирање Привремен совет 
на Ветеринарниот институт — Скопје — 315 

144. Решение за формирање Привремен совет 
на Заводот за овоштарство — Скопје — 31Н 

145. Решение за формирање Привремен совет 
на Заводот за лозарство и винарство 
— Скопје — — — — — — — — 315 

146. Решение за формирање Привремен совет 
на Заводот за водостопанство — Скопје — 310 

147. Решение за именување членови на При-
времен совет на Земјоделскиот исшггате-
лен институт — Скопје — — — — — 317 

148. Решение за именување членови на При-
времениот совет на Институтот за тутун 
— Прилеп — — — — — — — — 317 

149. Решение за именување членови на При-
времениот совет на Заводот за рибарство 
— Скопје — — — — — — — — З!7 

150. Решение за именувале членови на При-
времениот совет на Заводот за сточарство 
— Скопје — — — — — — — — 317 

151. Решение за именување членови на При-
времениот совет на Ветеринарниот инсти-
тутот — Скопје — — — — — — — 31*} 

152. Решение за именување членови на При-
времениот совет на Заводот за овоштар-
ство — Скопје — — — — — — — 313 

153. Решение за именување членови на При-
времениот совет но Заводот за лозарство 
и винарство — Скопје — — — — — 313 

154. Решение за именување членови на При-
времениот совет на Заводот за водостопан-
ство — Скопје — — — — — — — 31(? 

155. Решение за разрешување и именување 
членови на Републичката комисија за 
службенички работи — — — — — 310 

135. Решение за разрешување и именување 
членови на Републичката комисија за сел-
скостопанскист земјишен фонд — — 31.9 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Ја невски. Пот. фах 51. Тел. 19-86. Жиро сметка при 

Народната банка — Скопје, бр. 802-11/1-698 Печатница „Гоце Делчев" П (3182) — Скопје. 


