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467. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согла-
сување односите во стопанството со новиот стопански 
систем, а во врска со чл. 43 и 94 од Законот за др-
жавните службеници и мл. 81 и 83 од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на вла-
дата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ВРСТИ 

И ЗА ОТКАЗНИТЕ СРОКОВИ 

Член 1 
Службениците на државните органи и установи, за 

кои важат одредбите од Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните органи и про-
писите донесени врз основа на неа, се распоредуваат 
во смисла на чл. 12 од Законот за државните службе-
ници, во четири врсти, и тоа: 

а) во прва врста — службениците од I до V платен 
разред и службениците што имаат I положаен разред; 

б) во втора врста — службениците од VI до IX 
платен разред; 

в) во трета врста службениците од X до XV пла-
тен разред; 

г) во четврта врста — службениците од XVI до XX 
платен разред и помошните службеници. 

Одредбата од претходниот став важи и за: 
— судиите на народните судови, 
— арбитрите на државните арбитражи, 
— јавните обвинители и нивните заменици. 
— службениците во лросветно-научната служба, 
— службениците во здравствената и ветеринарната 

служба, 
— службениците во дипломатско-конзуларната 

струка, 
— уметниците и помошниот уметнички персонал, 
— службениците во поштенско-телеграфско-теле-

фонската служба, 
— службениците на Народната банка на ФНРЈ и 

и Држат,имот осигурител ен завод, 
— службениците на железниците, со тоа што служ-

беници! г. на четврта врата се распоре дуваат од XVI 
до XXIII лда/ген разред, 

— службениците на установите за кои не се доне-
сени посебни прописи (чл. 1, 25 и 29 од Основната у-
редба за установите со самостојно финансирање). 

Член 2 

По предлог од надлежниот член на Владата на 
ФНРЈ може за одделни служби или ресори со посебно 
решение од Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ да се установува 
инаков распоред на службениците во врсти. 

Член 3 
Отказниот срок во случај на откажување на служ-

бата, во смисла на чл. 43 од Законот за државните 
службеници изнесува, и тоа: 

а) за службениците од прва врста — четири ме-
сеци; 

б) за службениците од втора и трета врста според 
годините на служба, и тоа: 

— до пег години служба — еден месец, 
— прек& пет до десет години служба — два месеца, 
— преку десет години служба — три месеци, 
в) за службениците од» четврта врста: 
— до десет години служба — еден месец, 
— преку десет години служба — два месеца. 
Во исклучителни случаи старешината надлежен за 

назначување може со службеникот да договори и по-
долг срок од сроковите предвидени во претходниот 
став, но не подолг од шест месеци. 

Член 4 
Службениците што се обврзале со договорот за 

стил енд и јата да проведат определено време во слу-
жба, не можат да ја откажуваат службата за тоа време. 

Член 5 
Хонорарната служба, по правило, престанува по 

извршената работа. 
Ако работниот однос на хонорарниот службеник е 

заснован со договор или со решение на неопределено 
време, службата може да престане врз основа на 
отказ со отказен срок од 14 дена, ако не е со догово-
рот оЈкосно решението инаку определено. 

За-хонорарните службеници — странски државјани 
отказниот срок изнесува еден месец, доколку не е 
инаку предвидено со договорот. 

Член 6 
Се овластува Советот за законодавство и изградба 

на народната власт на Владата на ФНРЈ да донесува 
поблиски прописи за применување на оваа уредба. 

"Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

19 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба <на народната пласт 

на Владата на ФНРЈ.. 
Министер »на финансиите На ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 



Страна 706L — Број 38 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 23 јули 1952 

468. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата »а ФНРЈ, по предлог од Министерот иа 'Вна-
трешните работи на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗА-

ШТИТЕН ДОМ НА ОСУДЕНИЦИТЕ-РОДИЛКИ 

ЧЛ16;Н 1 

Уредбата за оснивање заштитен дом на осудени-
ците-родилни („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 94/47) 
се шинува. 

Член 2 
Надзорот кад Заштитниот дом: на осудениците-

£>одидш во Мишја ќе го врши и ќе се приши за со-
стојбата во домот Министерот на внатрешните работи 
ш Народна Република Србија. 

Член 3 
Сите лични, и материјални трош ков« на заштит-

ниот дом на осу дениците-родилки ќе се вршат до 
мрај на 1952 година на терет на сојузниот буџет, а 
после '.паѓаат на терет ш . буџетот иа Народна Ре-
публика Ср биј,з. 

Член 4 
Оваа уредба ѕл-егува во сила -со денот -на обја-

вувањето 'во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република. Југославија''. 

19 јули 1952 година 
Белград 

Претседател иа Владата на ФНРЈ 
и Министар на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. p. 

469. 

врз основа тш чд. 2 од Законот за движењето на 
границата, Владата на ФНРЈ, но предлог од пи-
перот на внатрешните рабови на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСТАНОВУВАШ® ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ 

I. За премин преку државната граница со уредна 
патна исправа се установуваат следни гранични 
премини: 

1. На границата спрема СТТ 

а) Снежана —Трет (железнички и'друмски), 
б) Козина — 'Грег (друмски), 
в) Рижаиа — Колар (друмски), 
г) Вижидана (Порта— Порто«) — Бује (друмски). 

2. На границата спрема Италија 
а) Нова Горица — Горица (друмски), 
б) Ратеча — Плашица? — Тсрвпсио (дру-мокп). 

3. На границата спрема Австрија 

а) Јесениц<^ — Roeenhach (железнички), 
б) Подгорен — Rei»gerscbrf — ViftkiGh (друмски), 
r ) Језерско — (Seeberg) — Bad VeHech (друмски), 
г) Тржич (Љубел*) — (LoiMpaiss) Ferlach (друмски), 
д) Дравоград — Lawanwnd (друмски и желе-

знички), 
t) Марибор — Spielfeld (железнички), 
•е) Шент Ијб — Spielfeld (друмски). 

4. На границата спрема Унгарија 
а) Суботица — Келебија (железнички), 
б) Хоргош — Сегедин (друмски). 

5. На границата спрема Бугарија 
а) Димитровград — Драгоман (железнички и 

друмски). 

6. На границата спрема Грција 
а) Гевгелија — Ин дом ени (железнички и друмски). 

7. Гранични премини на Дунав 
а) Бездан, 
б) Велико Градиште. 

8. Поморски луки 
а) Ријека, 
в) Шибеник, 
в) Сплит, 
г) Дубровник, 
д) Кардељево, 
1) Пореч. 

9. Аеродроми 
а) Земун, 
б) Загреб, 
в) Скопје. 
И. Ова решение влегува во сила со денот на 

.објавувањето -во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 71 
11 јули 1952 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е, р. 

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

470. 
Поради извршувале на Општиот закон за народ-

ните одбоен, како и поради согласување организа-
цијата на. администрацијата на народните одбори со 
организацијата на републичката администрација, Сове-
тот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата иа ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА 

НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ 

А. 
I. — Администрацијата на народниот одбор на о-

колијата ја сочинуваат службеници што подготвуваат 
и извршуваат работи на народниот одбор на око ли јата 
и на неговите органи. 

Службениците на народниот одбор на околната се: 
1) Управни и стручни службеници. Управни слу-" 

жбеници се оние кои по својот положај и стручната 
спрема можат да бидат овластени да вршат управно-
правни и концептуални! (работи, да водат администра-
тивна постанка, да подготвуваат решенија и други 
•управни акти. Овие службеници, народниот одбор на 
околијата може да- ги овласти во негово име да до-
несуваат и оиределени управни акти. 

Стручни службеници. Стручни службеници сс оки«* 
службеници кои, макар да немаат упр а в н о -и ел и; и ч кѕк 
положај н овластенија за донесување определени у-
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правни акти, сепак со обзир на својата стручна опрема 
учествуваат •во донесувањето на управни акти, дла-
нови и други стручни елаборат« на народниот одбор 
и неговите органи. 

2) Извршни службеници. Извршни службеници се 
оние -службеници што вршат исклучиво инспекциска и 
слична служба и кои непосредно, низ извршна -по-
стапка ш и на сличен начин, извршуваа? акти на на-
родниот одбор на околната и теговите орган« или на 
о в л а с т и т е управни службеници, остваруваат надзор 
над очнитонародниот имот и неговата употреба, како 
и "Надзор над вршењето на услуги од страна на 
определен« организации и пра гани. 

3) Канцелариски службеници. Канцелариски слу-
жбеници се оние што вршат работи на прием, завође-
ње и експедиција на акти, водеше архиви, .препишу-
вање и обична кореспонденција, цртање, стено<графи-
рање, присобирале податоци, водење разни евиден-
ции, издавање уверенија, сметководен вено-матери ја,тко 
работење, економат, раководење со прирачна би-
блиотека, водење записник и средување на матери-
јали од седниците на народниот одбор и неговите 
органи. 

И. — Администрацијата на народниот одбор на 
околната е во начале една целина и таа е под општо 
»раководство на секретарот на народниот одбор на о-
колијата. За раководењето со администрацијата се-
кретарот му одговара на претседателот на народниот 
одбор на ©ќелијата. 

• Администрацијата на народниот одбор «а околи-
ја га за својата работа одговорна му е на народниот 
одбор и на неговите органи. 

Советите и другите органи на народниот од-
бор на околијата даваат смерници за работа и вршат 
контрола над работата на оние организациони единици 
«а, администрацијата што работат за оние фанки на 
државната управа со кои раководат тие органи. 

Б. 
I. — Администрацијата на народниот одбор на о* 

коли јата се организира во секретаријатот на народниот 
одбор и во секретаријатите еа поодделни области, а 
кај помали народни одбор во одсеците и сличните 
организациони единици во рамките на секретаријатот 
на народниот одбор. 

Секретаријатите можат, со обзир на обемот на 
рабовите и бројот на службениците, да се делат на 
сектори а овие на отсеци и реферати. Покрај тоа во 
состав на секретаријатот можат да -се основаат и ин-
спекции за вршење определени! инспекциски работи 
како и бирои за поодделни административни и техни-
чки работи. 

Внатре во секретаријатот можат ла се основаат и 
управи за поодделни самостојни работи. По исклучок, 
управи можат да се оснива ат и вон секретаријатот за 
оние работи чие врда ње бара самостојност и кои се 
издвоени од други работи (на пр.: управи за при-
ходи и управи за внатрешни работи во поголеми 
градови). 

Со секретари јато I на наредниот одбор раководи 
секретарот на народниот одбор на околната, а со 
другите секретаријата началниците на секретаријатот 
како секретари на советот, со секторите помошниците 
на началници а со одсеци шефовите на отсеци. 

Началниците на секретаријата вршат едновремено 
функција на секретар не* определени совети. Ако нема 
секретаријат или нема началник, советот определува 
кој службеник ќе ја врши функцијата секретар на 
советот. 

Началниците на секретаријата непосредно м-у се 
одговорни на секретарот на народниот одбор и на 
претседателот на народниот одбор, на надлежниот со-
вет и на. народниот одбор на околината како и непо-
средно на "повисокиот државен орган. 

Шефовите на одсеци внатре во секретаријатот на 
народниот одбор непосредно му се одговорни на се-
KpeiapoT на народниот одбор на околија!а и на над-
лежните совети. 

И. — Администрацијата на внатрешните работи на 
народните одбори на околиите секогаш се организи-
ра во секретаријат. џ 

Во поголеми * одбори на околиите, во индустри-
ски, трговски, бањски, туристички и други места мо-
жат да се основаат испостави1 за внатрешни работи. 
Испоставите вршат во име на секретаријатот опре-
делени работи што ги пренесува на нив народниот 
одбор на околната но овластување од министерство-
то за внатрешни работи на народната република. 

III. — Службениците на народниот одбор на о-
колијата одговорни им се на надредените началници 
на секретаријата односно на шефовите на отсечи. 

Службениците на народниот одбор на околината 
се и под определен надзор на републичките државни 
органи, кој се изразува: 

1) зо согласноста што ја даваат републичките 
органи за назначување- определен« службеници од-
носно во нивното драво да назначуваат определени 
службеници со согласност на народниот одбор; 

2) во правото на вршење инспекција на админи-
страцијата и во правото за започнување дисциплинска 
постапка пред републичките дисциплински судови; 

3) во правото за преместување определени струч-
ни службеници; 

4) во правото на определување минимални, ива*-
ли фика цин за службениците на определени служби; 

5) во цснтрализираното определување на некои 
виши звања. 

IV. — Канцелариската службе во народните од-
бори на околиите е единствена и под општо .раковод-
ство на секретарот на народниот одбор на околната 
ос гм канцелариската служба за внатрешни работи. 

В. 
I. — Со ова напатствие се определуваат само 

принципите за организација на администрацијата на 
народните одбори на околиите врз основа на кои ре-
публичките совети за законодавство и изградба на 
народната власт, во соработка со народните одбори 
на околиите а спрема конкретните услови и обемот на 
работете на поодделни народни одбори на околиите 
ќе донесат заклучоци за конкретната организација и 
систематизација на работните места за секој народен 
одбор на околија. 

II. — Ова напатствие аналогно ќе се применува 
и на организацијата на администрацијата на народните 
одбори на градовите и на градските општини. 

Г. 
I. — Организацијата на администрацијата на на-

родните одбори на околиите со обзир на големината 
на околиите, нивните стопански, комунални, култури о-
проевеши и други проблеми, може да биде спрове-
дена на еден од овие начини: 

1) покрај секретаријатот на народниот одбор да 
се организираат секретаријата за секој совет; 

21 покрај секретаријатот на народниот одбор да 
се организира секретаријат за стопански и комунални 
работи и секретаријат за внатрешни работи; 

3) во рамките на секретаријатот на народниот од-
бор да се организираат отсеци односно други соод-
ветни организациони! единици за сите гранки на ДР 
жалната управа осем за внатрешни работи. 

Д. 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА 

НАРОДНИОТ ОДБОР НА НАЈРАЗВИЕНА ОКОЛИЈА 
(Види го прилогот бр. 1) 

I. Секретаријат на народниот одбор 
На чело на секретаријатот на народниот одбор е 

секретар на народниот одбор на околната, 
Служби: 

— правна 
— оргашизационо-ннспекциска 
— персонална 
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— буџетска 
— сметководствена 
— статистичка 
— општо-канцелариска 
— катастар 

1) Правна служба 
а) Делокруг: 

— подготвува седници на наводниот одбор на 
сколи јата; 

— подготвува и лрав-но ги оформува сите пред-
лози на прописите 'На народниот одбор на охоли јата; 

— га 'прегледува сите прописи што ги донесуваат 
советите и дава мислење за пр азн о - г е х н ич к ат а страна; 

— ги прегледува сите договори и други« слични; 
документи! што го обврзуваат народниот одбор на 
•околната; 

— ги разгледува поплаките од службениците на 
народниот одбор на околната в му предложува на 
претседателот решенија; 

— г о . застапува народниот одбор на околијата 
пред судови; 

— им дава праши мислења на сите служби на 
(народниот одбор на околината; 

— води) управна постапка во работите за чие ре-
шение е надлежен претседателот односно секретаров; 

— ја води! и чува збирката па прописите иа 
народниот одбор на околната, парничните списи, до-
говори и ел.; 

— врши надзор над законитоста на работењето 
на народниот одбор на општината и му дава предлози 
на претседателот на народниот одбор на околната за 
запирање односно поништување на незаконити деј-
ства.; 

— ги прегледува и дава забелешки на записни-
ците па седниците и актите од наредните одбори на 
општините. 

б) Организација 
Правната служба ја вршат правни застапници! на 

народниот одбор на околната кој во поголеми на-
родни одбори може да има травна служба со не-
колку помошни службеници. Правниот застапник не-
посредно му е одговорен на секретарот на народниот 
одбор. Во некои народни одбори на околиите може да 
има правобранителство што ги врши работите на 
застапување. 

в) Персонална! структура 
Правниот застапник мора да го има најмалу зва-

њето правен референт со пет години служба. 
Службениците на правната служба можат да 

бидат правни референти и пристави. 

2) Организационо-инспекциска служба 
а) Делокруг 

— врш.и инспекција на администрацијата на на-
родните одбори на општините; 

— врши инспекција 'на администрацијата во око-
лиските испостави! каде што ги има овие; 

— врши инспекција на администрацијата на око-
лиските и општинските установи; 

— предложува организациона шема На народните 
одбори на општините како и на околиските -и општин-
ските установи; 

— дава мислење за. организацијата на администра-
цијата на народниот одбор на околната и народните 
одбори на општините. 

б) Организација 
4 Организационо — инспекциската служба ја врши 

административниот инспектор (кај помали народни 
одбори на околиите оваа служба може да ја врши и 
еден од службениците од секретаријатот). 

в) Персонална! структура 
А^инис/тратћеннот инспектор го има најмалу 

звањето пристап. 
3) Персонална служба 

а) Делокруг 
— а д м и н и с т р а ц и ј а за персоналната комисија 

на народниот одбор на околната; 

— води персонална администрација на сите слу-
жбеници на народниот одбор на сколи јата, и службе-
ниците на установите што ги назначува и избира 
народниот одбор на околната; 

— врз основа на решение од народниот одбор 
на околината односно персона дната комисија изра-
ботува нацрти на решенија за назначување, преме-
стување и унапредување на службениците на народ-
ниот одбор на околијата и установите во кои народ-
ниот одбор на околната 'решава за службеничките 
односи, како директори на претпријатија под стопан-
ска управа на народниот одбор на околната; 

— предложува мерки за организација на курсеви 
и испити за службениците на народниот одбор на 
околија га и народниот одбор на општината; 

— води евиденција на службениците на народните 
одбори на општините за кои народните одбори на 
сколијата даваат согласност; 

— се грижи за функционирањето на дисциплин-
ските судови и ја ©оди нивната администрација. 

б) Организација 
Персонална^ служба ја води персонален рефе-

рент. Во поголеми народни одбори на околии може 
да се формира и персонален отсек со шеф на отсекот 
на чело. 

в) Персонална структура 
Персоналниот референт односно шефот на отсе-

кот мора да биде по звањето најмалу пристав. Дру-
гите службеници можат по звањето да бидат најпо-
веќе референти, бидејќи вршат исклучително адми-
нистративни работи. 

4) Буџетска служба 
а) Делокруг 

— составува предлог на буџетот; 
— соработува ири изработката на предлогот на 

опш т е е тв енио т ил а н; 
— врши ревизија и контрола над извршувањето 

на буџетот и утрошокот на средствата планирани со 
буџетот; 

— изработува завршна сметка за извршување на 
буџетот и завршни сметки на установите со самостојно 
финансирање и самостојни фондови. 

б) Организација 
Со буџетската служба раководи финансиски ре-

ферент. 
в) Персонална структура 

За вршење на овие задачи потребни сеУ 1 — 4 
службеници со. звањето референт. 

5) Сметководствена служба ' -
а) Делокруг: 

— се грижи за извршување на расходите по 
тр едем етката и врши контрола над расходите по пр ед-
ом етката на народниот одбор на сколи јата; 

— врши исплата на службениците на народниот 
одбор на околната; 

врши исплата на набавките на народниот одбор 
на сколи јата. 

б) Организација 
Оваа служба, ја врши финансиски референт. 

в) Персонална структура 
Бројот на службениците на сметководствената 

служба се определува според конкретните потреби. 
По правило оваа служба ја вршат ливидатор, режисер 
и еден комерцијален службеник. 

6) Статистичка служба 
а) Делокруг: 

— води стопанска, демографска и социјална ста-
тистика; 

— води евиденција потребна за контрола на 
извршувањето на планот; 

— врши статистички анализи; 
— ги одобрува со административниот инспектор 

евиденциските обрасци на другите органи ч.. народ-
ниот одбор на околната. 

б) Организација 
Статистичката служба е организирана во бирото 

за статистика, на чие чело е шеф на бирото. Бирото 
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е со републичкиот статистички уред непосредно вер-
тикално поврзано. Организацијата на бирото и него-
вите функции се определуваат со одделни -прописи. 

в) Персонална структура 
На чело на бирото е шеф на бирото. Шефот го 

назначува надлежниот републички орган во согласност 
со народниот одбор на сколи јата. Стручната спрема на 
службениците на статистичкото биро се определува 
со одделни прописи. 

7) Канцелариска служба 
а) Делокруг: 

— прима, распоредува и испраќа пошта; 
— врши архивирање на актите; 
— врши nip шиен и умножување; 
— врши телефонска служба; 
— врши работи на економатот; 
— организира конференции и технички подгот-

вува за низ материјал; 
— организира помошни служби; 
— раководи со рачната библиотека; 

б) Организација 
Канцелариската служба е организирана во следни 

о р г а низ а п иони е д ини ци: 
архива 
биро за кореспонденција и преписи 
библиотека. 
Покрај тоа службениците на канцелариската слу-

жба работат како лични секретари, дактилографи во 
поодделни други единици. Со целокупната канцелари-
ска служба без обзир каде работат канцелариските 
службеници раководи шефот на администрацијата кој 
му е непосредно подреден на секретарот на народниот 
одбор на околната. Канцелариската служба за вна-
трешни работи и на воениот отсек одделно е органи-
зирана под раководство На началникот на секретари-
јатот за внатрешни работи односно началникот на 
гасниот отсек. 

в) Персонална структура 
Бројот на службениците на канцелариската служба 

се определува според конкретните потреби со обзир 
на обемот на работите и условите на работењето. 
Шефот на администрацијата, мора по звањето да биде 
најмалу канцелариски референт со пет години во кан-
целариска служба. 

8) Катастарска служба 
Делокругот, организацијата и персоналната струк-

тура на оваа служба се определува со одделни 
прописи. 

II. Секретаријат за внатрешни работи 
Началникот на секретаријатот за внатрешни ра-

боти по стручноста мора да биде управен службеник. 
Служби: 

— Упраено-политичка 
— Криминалистичка 
— Административно-казкена 
— Извршување на казни 
— ПАЗ и противпожарство 
— Извршна: 

а) народна милиција 
б) стража на кавнено-поправителните установи 

— Канцелариска. 

1) Управно-политичка служба 
а) Делокруг? 

— води евиденција на здруженијата и ги води 
работите во врска со здруженијата и јавните собори; 

• — води работи на државјанството и го остварува 

надзорот над водењето на матични книги, на книгите 
на државјаните и на избирачките списоци; 

— води пријавно-одјавна служба; 
— издава лични карти, води за нив евиденција; 

е го регулира и контролира сообраќајот на јав-
ните патишта и Ge грижи за безбедноста на овој со-
обраќај; 

— соработува со советот за комунални работи во 
врска со регулирањето на локалниот сообраќај (овие 
работи ги врши доколку нема одделна сообраќајна 
служба); 

— ое грижи за сообраќајните белези, ги испитува 
возачите и им дава сведоџби за положените испити и 
дозволи за употреба, на возилата. 

2) Криминалистичка служба 
Делокруг: 

— се грижи за отстранување на криминалитетот 
и ги врши сиге работи во врска со овластувањето од 
Законот за кривичната постапка. 

3) Административно-казнена служба 
Делокруг: 

— води административно-казнена постапка; 
— води евиденција на .прекршоците; 
— врши надзор над водењето на административно-

казнената постапка во општините; 
— се грижи за извршувањето на административ-

ните казни. 

4) Служба на извршување на казните 
Делокруг: 

— се грижи за извршувања на казните и други 
задачи по Законот за извршување на казните, мер-
ките за безбедност и воспитно-поправителните мерки 
како и за извишување на административните казни 
затвор и води евиденција за извршување на казните, 
мерките за безбедност и воспитно-поправителните 
мерки. 

5) Служба на ПАЗ и противпожарно 
Делокруг: 

— врши контрола на спроведувањето за зашти-
тните мерки; 

— организира курсеви; 
— организира и спроведува вежби; 
— планира набавка на мате риј алми потреби за 

ПАЗ и противпожарство; 
— води евиденција на обврзниците на ПАЗ; 
— соработува со советот за комунални работи во 

работите на урбанистичко-регулационата служба, 

6) Извршна служба 
а) Народна милиција 
Делокруг: 

— одржува јавен ред и мир; 
— го отстранува нарушувањето на јавниот поре-

док; 
— ги пронајдува и пријавува на надлежните ор-

гани сторителите на кривични дела и прекршоци; 
— го обезбедува извршувањето на законите и 

другите прописи и решенија на државните органи; 
укажува помош во чувањето на државната 

безбедност; , . 
— врши контрола над безбедноста на сообраќајот; 

б) Стража на ка зн ен о-по привит едни установи 
Делокруг: 

— ги обезбедува затворите и врши работи на 
извршување казните строг затвор и затвор. 

7) Канцелариска служба 
а) Делокруг: 

— прима, распоредува и попраќа 'пошта; 
— В(рши архивирање на актите; 
— врши преписи и умножување; 
— вериги работи на економатот. 
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б) Организација 
Секретаријатот за внатрешни работи не се дели на 

одделни организациони единици по поодделни служби. 
Со сите работи раководи непосредно началникот на 
секретаријатот. За непосредно извршување на зада-
чине што ги опфаќаат поодделни служби на начални-
кот на секретаријатот му се доделува со системати-
зација утврден број службеници Работите ги распо-
редува на поодделни референти началникот на секре-
тари^ , от. При тоа на еден референт можат да му се 
доделат работи од рамките на една или повеќе служби 
со обзир на обемот на работите. Референтите, по- пра-
вило, вршат работи што им се доделени, но тие можат 
да бидат определени времено да вршат и работи кои 
по распоредот не им се ставени во задача. 

Во секретаријатот за внатрешни работи се води 
одвоено канцелариска служба и за вршењето на ра-
ботите од оваа служба се назначува потребен број 
службеници. 

По исклучок, во најразвиените околии каде што 
бараат тоа одделни услови (центар на културниот и 
политичкиот живот за поголемо подрачје, индустриска 
развиеност и ел.) можат во секретаријатот За вна-
трешни работи да се формираат: криминалистички и 
управно-политички отсек. Во овој случај работите на 
извршување на казните влегуваат во делокруг на 
уп рав но - п о л ити ики от оте ек. 

в) Персонална структура 
Работите на управно-политичката и криминали-

стичка служба ја вршат службениците што мораат да 
го имаат најмалv звањето референт (управен), а ра-
ботите на извишување на казните и работите на 
ПАЗ-а и пр оти в пожарот во службениците на-јмалу со 
звањето пристав. 

Во секретаријатите за внатрешни работи во кои 
има отсеци на чело на отсекот е шеф кој мора да го 
има најмалу звањето референт (управен), а службе-
ниците што вршат непосредно поодделни работи во 
отсекот мораат да го имаат најмалу звањето како и 
службениците од претходниот став. 

III. Секретаријат за просвета и култура 
Началникот на секретаријатот треба по правило, 

да биде просветен работник со повеќегодишна настав-
на служба. 

Служби: 
Управна 
Инспекција на школите, предшколеќите и другите 

воспитни установи. 

1) Управна служба 
е) Делокруг: 

— подготвува управни мерки и прописи за обе-
збедување работа на школите особено за задолжи-
телно одење в школа; 

— води управна постапка; 
— врши контрола над законитоста на работењето 

на управните органи на школите и установите; 
— подготвува решенија за назначување, преме-

стување и отказ на просветните и културните рабо-
тници во рамките на, народниот одбор на околната; 

— води персонална евиденција на просветните и 
културните работници во околната; 

— подготвува сед ници на советот и одборот и го 
организира спроведувањето на нивните заклучоци; 

— организира заштита на спомениците на култу-
рата и архивите од сите видови; 

— ги анализира статистичките податоци од обла-
ста на про светата и културата и предложува соодветни 
управни Мерки. 

б) Организација 
Управната служба на подрачјето на про светата и 

културата ја врши началникот на секретаријатот а по 

потреба во логолеми околии може да има уште еден 
или двајца службеници кои наедно вршат функција 
на секретари на поодделни одбори шатре во советот. 
Пере опадната администрација може да ја врши начала 
ник или одделен просветен референт. 

в) Персонална структура 
Службениците се просвети односно културни ра-

ботници со најмалу пет години пракса. Персоналниот 
референт треба исто така, по правило, да биде про-
светен работник, осем ако ги врши персоналните 
работи самиот началник. Во тој случај персоналната 
администрација може да ја врши и административен 
службени«. Началникот на секретаријатот може да 
биде и хонорарен. 

2) Инспекција на школите, на пр?дшколските и дру-
гите воспитни установи 

а) Делокруг: 
— врши инспекција на силе нижи, средни и струч-

ни школи во околијата како и на предш коле ките и 
другите воспитни установи; 

— дава стручни оцени; 
предложува разместување на надробите од струч-

но-педагошки разлози; 
— дава предлози за унапредување на наставата: 
— дава предлози за отклонување на неписменоста; 
— организира си неменување на неписмени и по-

луписмени младинци во предно јничката обука до упа-
тувањето во воен кадар; , 

— организира курсеви за стручно издигнување на 
кадравите. 

б) Организација 
Инспекциската служба ја врши еден или повеќе 

школски инспектори. Инспекторите се самостојни во 
вршењето на својата стручна функција. Секоја око-
лија не мора да има инспектор за средни и стручни 
школи, бидејќи инспекцијата може да ја врши непо-
средно републичкиот инспектор. Повеќе околии можат 
ла имаат заеднички инспектори за малцински школи 
Во помали околии може секретарот да биде едновре-
мено и инспектор како би имала администрацијата 
само еден службеник без началник или шеф на отсек. 

в) Персонална структура 
Инспекторот за основни школи мора. да биде учи-

тел а за средни школи професор со најмалу десет 
години служба. 

IV. Секретаријат за социјална политика 
и здравствена заштита 

Началникот на секретаријатот треба да биде трав-
ник или управен референт односно искусен социјален 
работник. 

Служби: 
Управна 
Инспекција на трудот 
Посредување на трудот 
Служба на здравствен надзор 
Социјална заштита 

1) Управна служба 
Делокруг: 

— подготвува седници на советот и одборите и 
предлози на заклучоците за тие седници; 

— води записник за седниците и се грижи за 
спроведувањето на заклучоците; 

— подготвува решенија за- правата на социјална 
помош, за правана на фамилиите на хранителите и за 
другите права на инвалидите и необезбедените лица; 

— врши контрола над работењето на директорите 
односно управниците на установите, врши контрола 
над законитоста на работењето на социјалните и здрав-
ствените установи и установите на социјалното осигу-
рување воопшто; 

— подготвува решенија за задолжително лекува-
ње, преглед и за преземање хигиенски и здравствени 
мерки; 
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-« предложува потребни мерки врз основа на ана-
лизата на статистичките податоци од здравствената и 
социјална статистика; 

— подготвува решенија за оснивање здравствени 
и социјални установи; 

— подготвува решенија ва назначување и за слу-
жбеничките односи на директорите, односно управни-
ците и на оние службеници што ги назначуна народ-
ниот одбор на околната во установите; 

— врши персонална администрација за надробите 
во установите што ги назначува народниот одбор на 
околината. 

б) Организација 
Управната служба ја врши началникот на секре-

таријатот и уште двајца службеници како референти* 
а по потреба и еден сметководствен службеник, Овие 
службеници работат под непосредно рановодство* на 
началникот и тие не мораат да формираат одделна 
организациона единица. 

в) Персонална структура 
Во оваа служба мора да биде еден лекар, ед ен 

правник и еден социјален работни« со потребен кан-
целариски персонал. Стручните службеници можат да 
бидат и хонорарни. Во мали и средни околии лекарите 
работат хонорарно. 

2) Инспекција на трудот 
а) Делокруг: 

— води надзор над извршувањето на прописите 
за работните односи и за заштита на трудот во сит« 
претпријатија на своето подрачје; 

— издава решенија аа кои е овластена по зако-
нот; 

— води евиденција за извршените работи и пре-
земените мерки за изречените казни, за . несреќните 
случаи во работа ити. 

б) Организација 
Инспекцијата на трудот ја сочинува еден или не-

колку инспектори. Во мали а и во средно развиени 
околии службата на инспекцијата на трудот може да 
ја вршат и службеници од управната служба. 

в) Персонална структура 
Се определува со одделни прописи. 

3) Посредување на трудот 
а) Делокруг: 

— се грижи за пронајдувања соодветно заложу-
вање на работниците и службениците за време на 
времениот престанок на работниот однос како и на 
други лица што сакаат да засноваат работен однос; 

— се грижи на своето подрачје да оснива коне-
чнана за времено .прифаќање и сместување на ра-
ботници, наместеници и службеници кои поради за-
полтување им се пријавуваат на органите за посре-
дување на трудот; 

— издава објави за повластено возење -на оние 
лица кои поради заполтување се испраќаат во други 
места; 

— го утврдува правото на материјално обезбе-
дување на работниците и службениците за време на 
времениот престанок на работниот однос; 

—презема соодветни мерки со цел што подобро 
да се прифатат и правилно занослат емигрантите, 
иселениците, повратниците и другите лица што се 
враќаат во земјата; 

— соработува со сов ет ув али шт ат а за избирање 
занимања и со установите за преквалификација; 

— води потребна евиденција во врска со зало-
жувањето околу посредувањето на трудот; f 

— му испраќа на надлежното републичко биро за 
посредување на трудот пропишани месечни извештаи 
во врска со посредувањето на трудот и ги врши дру-
гите работи од рамките на својата надлежност; 

— врши и други работи во врска со посредува-
њето на трудот што му се ставени во задача по ва-

ж е в т е прописи и надлежно донесените одлуки од 
вишите органи за посредување на трудот. 

б) Организација 
За извршување на горните задачи потребно е да 

се организира локално 6 f i o за посредување' на тру-
дот со број на .службенион што ќе им одговара на 
потребите на околната. Спрема конкретните услови 
може да се формира за повеќе околии еден орган, 
кото заеднички го издржуваат околиите за чие по-
драчје работи. 

Во секре1аријатите за социјална политика каде 
што .нема орган за посредување на трудот мора да 
биде задолжено едно лице за давање информации во 
врска со задачите на службата за посредување на 
трудот. 

в) Персонална структура 
Раководителот треба да е референт, а другите 

службеници пристави, референти и канцелариски слу-
жбеници. 

4) Служба на здравствениот надзор 
а) Делокруг: 

— врши надзор над сите установи и претпријатија 
дали ги навршуваат санитарните и хигиенските про. 
ниси; 

— донесува решенија во вршењето на надзор за 
кои е овластена по законот; 

— му предложува на народниот одбор на околии 
јата донесување прописи за здравствените и хигиен-
ските мерки; 

— врши контрола над работењето на приватните 
лекари, заб а ри и бабини; 

— го контролира спроведувањето на прописите 
за здравствената служба од страна на здравствените 
установи; 

— води егчденција на санитарните мерки, изврше* 
инге казни, евиденција за епидемиите и ел., преку] 
надлежниот дом за народно здравје; 

— врши анализа на статистичките податоци; 
— врши претходна ошена на санитарните и хиги-

енските услови за градба и употреба градежни објекти, 
како и за пуштање во работа фабрики, работилници 
и други градилишта. 

б) Организација 
Службата на здравствениот надзор може да ја 

Врши хигиенска га служба во р акм ите нз домот за на-
родно здравје (здравствен центар). 

в) Персонална структура 
Службата на здравствениот надзор мораат да ја 

вршат лекари а нивните помошници се средни меди-
цински кадрови. 

5) Социјална заштита 
а) Делокруг: 

— води постојана грижа за евидентирање лицата 
што уживаат специјална заштита на државата (децата 
под старателство, децата воспитно напуштени, фами-
ж-ште на кадров ци; жртви на фашистичкиот терор, 
дефектни или необезбедени лица и др.); 

— пронајдува уште неопфатени лица што имаат 
право на специјална заштита и се грижи тие лица што 
побргу да ги остварат своите право помолувајќи ги 
да присоберат соодветни документации; 

— се грижи за заболувањето, животот, а по по-
треба и за сместување во соодветни домови на ови« 
лица; 

— подготвува решенија за ставање под старател-
ство; 

— води грижа за воспитувањето на запуштените 
деца, и' поможува на фамилијата за нивно превоспи-
аување или да се сместат во соодветни установи; 

— одржува постојана врска со соодветните орга-
низации (Воени инвалиди од војната, дефектни: со 
слух, дефектни со вид и др.); 
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— присобира податоци и ги обработува предме-
тите за доделување помош на лицата што ги испол-
нуваат условите за доделување помош на фамилиите 
чиите хранител« се наоѓаат на отслужување на вое-
ниот срок во ЈНА; на жртвите на фашистички^ те-
рор и социјални помошти на материјално не обезбе-
дените лица; 

— води грижа за сместување стари и изнемо-
штени за. кои нема кој да се грижи, во домови за ста-
ри и изи е мож ени; 

— води евиденција на дефектните лица на своето 
подрачје и соработува со околиските претставници на 
здруженијата на дефектните заради сместување на 
тие лица во соодветни домови или ги упатува во ра-
ботилници за да се оспособат за соодветни занаети; 

— води надзор над работењето и поможува во 
работењето на шкотската и млечната кујна; 

— води работи на координаниониот одбор на 
МДФ; 

— состава и врши анализа на статистички изве-
штаи 

б) Организација 
Работите на службата за социјална заштита се 

организираат вп отсекот за социјална заштита. Рабо-
тите на оваа служба ги вршат референти за социјална 
заштита на кои можат да им помешуваат во работата 
•канцелариски службеници (таму - каде што се рабо-
тите обемни и специфични можат да бидат одвоени 
реферати по проблематиката на детската заштита и 
старателството, на воените инвалиди од војната, а 
одделно реферат за друга форма за заштита на возра-
сните) 

в) Персонална структура 
Референтите за социјална заштита можат да бидат 

правници. 
Искусни социјални работници со посебен допол-

нителен испит од правната материја. 
Секретарот на кордин.аниониот одбор на МДФ 

треба да биде искусен канцелариски службеник. 

V. Секретаријат за стопанство 
На чело на секретаријатот е началник кој мора 

да биде економист ш и комерцијално1. 
Секретаријатот за стопанство има два сектора: 

економско-плански и управно-правен. 

1) Економско-плански сектор 
Реферати за: 

национален доход, 
пазар и животен стандард, и 
кредитен биланс. 

Работи: 
— изработува предлог на општествениот план на 

околната кој содржи пропорции на општествениот 
план на око ли јата, а пред се': народниот ' доход на 
подрачјето на околната; 

— стопата на акумулацијата и фондовите што ги 
применуваат претпријатијата на подрачјето на око-
лната; 

— износ на акумулацијата што е должна окопи-
јата да ја даде за намирување на општо-општеетвени 
потреби; 

— задолжителна инвестициона изградба; 
— го анализира извршуваното на општествениот 

план и ги предложува оние мерки за обезбедување 
извршувањето на планот што се во надлежност на 
•народниот одбор; 

— го анализира пазарот и цените; 
— соработува со банката во изработка на кре-

дитниот биланс; 
— ја проучува состојбата на сите стопански деј-

ности и стопански организации и предложува мерки 
за нивното унапредување. 

Организацијата и метод иа работата: 
На чело на економско-планскиот сектор се наоѓа 

помошник на началникот на секретаријатот за сто-

панство. Покрај стручњаци во постојаните реферати 
има и други стручњаци кои не мораат да имаат по-
стојано задолжување. 

Евиденциските и статистичките додатоци отсекот 
ги добија од статистичкиот уред и од филијалата на 
банката. 

2) Управно-правен сектор 
Служби: 
Управно-правна 
Самостојни стручни реферати: 

селско стопанство, 
ветеринарство, 
шумарство 

Ст оп а не к и инеп е кции: 
трговска, 
градежна, 
управа за приходи, и 
управа за инвестициона изградба. 
а) Управно-правен отсек 

Рабон и: 
— подготвува материјал за седниците на советот 

и ги формулира заклучоците, наредбите, иапатстви-
јата и решенијата на советот; 

— .подготвува нацрти на прописите и стопанско-
управните мерки од областа на стопанството што ги 
донесува народниот одбор во својата надлежност или 
во разработката на прописите донесени од надле-
жнине органи; 

— ја проучува организацијата на стопанската деј-
ност во околната и предложува мерки за нејзино 
подобрување и отстранување иа негативни појави; 

— води управна постапка по сити предмети од 
областа на стопанството; 

— води регистер на стопанските организации. 
б) Самостојни стручни реферати 

Реферат за селско стопанство 
Реферат за ветеринарство 
Реферат за шумарство. 

Работи: 
Реферат за селско стопанство: 
— соработува во изработка на општествениот 

план на околината во однос на селското стопанство; 
— соработува во изработка на прописите и мер-

ките во областа на селското стопанство што ги до-
несува народниот одбор; 

— соработува во управната постапка по предме-
тите од областа на. селското стопанство; 

— се грижи за унапредување на селското стопан-
ство и за организирање мерки за воведување совре-
мени методи на работата, организира семенска слу-
жба, работи да се воведат нови сорти на семе; 

— предложува мерки и врши инспекција што се 
однесува до заштита на растенијата и организира 
спроведување на акции за отстранување растениски 
болести и штеточини као и .акции за заштита на ра-
стенијата од елементарни непогоди; 

— предложува во соработка со околискиот вѕете-
ринар мерки за унапредување на сточарството во по-
глед на воведување подобар сој, прехраната на доби-
токот и др.; 

— врши работи на инспекција во поглед на 
спроведувањето на прописите и мерките во областа 
на селското стопанство. 

Реферат за ветеринарство: 
— соработува во изработка на општествениот 

план на околната 'за оперската гранка; 
— соработува во изработка на прописите и мер-

ките од подрачјето на ветеринарството што ги доне-
сува народниот одбор; 

— соработува во управната постапка по предме-
тите што се однесуваат до прашањето на ветеринар-
ството; 

— предложува и ги спроведува мерките за откло-
нување, сузбивање и искоренување ка сточните за-
рази паразитарнн и одредувачки болести и го opia-
пизира и нат зира спроведувањето на тие мерки; 
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— предложува и ги спроведува мерките за др-
жање, и употреба ка приплодни грла., организира ли-
ценциран^ на добитокот и врши надзор; 

— врши инспекција во поглед to а применувањето 
на ветеринарно-санитетските прописи и мерките во вр-
ска со прометот на добитокот, со прометот на жи-
вотните прехрани од сточното 'потекло, со производ-
ство и сместување на производи и отпадоци од доби-
ток што се искористуваат како храна за добиток или 
како суровина, во врска со производството и сместува-
њето на лекови и серуми за добиток, заеднички па-
сишта и јавни попришта за добиток како и со уреду-
вање и одржување гробишта за добиток, кафилерија 
и возила за превоз на мрши од животни; 

Реферат за шумарство 
— соработува во изработката на општествениот 

план на околија га во однос на шумарството; 
— соработува во изработката на прописите и мер-

ките во областа на шумарството што ги донесува НО; 
— соработува во управната постапка по предме-

тите од областа на шумарството; 
— предложува и ги спроведува во рамките на 

долгорочните шумски основи управните мерки во по-
глед на обемот и начинот на сечење шуми, крчење 
јт пустошење- на сите шуми на подрачјето на народ-
ниот одбор, во поглед .на одобренијата за работа' 
ш на работата на струганите, како и одржување ре-
жимот на постојано и повремено заштитни шуми; 

— врши инспекција во поглед на местата и вре-
мето на сечењето на шумите, кастрење дионици и за-
штити на шумите од пожар, инсекти и елементарни 
непогоди во државните и во сите шуми на задруги 
и приватни сопственици; 

— .предложува начин и врши надзор над корис-
тењето на шумските пасишта; 

— -врши работи во врска со доделување ловишта, 
со лов ечки те друштва, определување висина на го-
дишната наемнина за ло-велките друштва и другите 
општествени организации и издава дозволи за лов; 

— врши шумско-чуварска и надзорна служба пре-
ку шум гри; 

— врши работи на надзор над спроведувањето на 
прописите и мерките во областа на шумарството. 

Ако нема шумско стопанство, рефератот за шу-
марство ги врши работите на управување со сите 
државни шуми на подрачјето на око ли ја та. 

Организација и метод на работата 
Стручните референти ги вршат работите на ин-

спекцијата и организацијата. Соработуваат на праша-
њата од својата струка по сите работи на секретари-
јатот за стопанство'. Административните работи во 
врска со извршувањето на нивните задачи- ги врши 
упр а ви о - правило т о те ек. 

Стопански инспекции 
Тотовска инспекција 
Градежна инспекција 

Работи: 
Трговска инспекција 

— врши инспекција во поглед н.а: спроведува-
њето на прописите што го регулираат обемот, пред-
метот, начинот и другите услуги за вршење трговска 
дејност; 

— работа на топовски претставници/трговски пат-
ници и ^купувачи; 

— сместување, чување и манипулирање со стоки, 
како и чување и трошење друг општествен имот што 
му е даден на управување на трговско односио уго-
стителско претпријатие; 

, — применување на. прописите што го регулираат 
гласањето на "персоналот во трговијата и угостител-
ството; 

— извршување на прописите за цените на занает-
чиските производи и услуги; 

— исправност на мерење стоки; 
— поодување на пазари; 
— извршување прописи за цените. 

Работи на откривање и сузбивање непо-зволена 
трговија, шпекулација и други појави .на несовесно 
попување и штеточинство во прометот со стоки. 

Градежна инспекција 
— врши инспекција во поглед на цел окуша та 

градба во околната; 
— врши инспекција над сите градежни претурија- • 

таја на подрачјето на околната; 
—проверува дали за изводење градежен објект, 

е прибавена градежна дозвола и. дали за неговата! 
употреба е издадена дозвола за употребата; 

— врши инспекција во поглед на мерките за обе-
збедување сигурноста на работниците на градежниот 
објект, соседните објекти и сообраќајот; 

— организира ревизија на проектите; 
— контролира дали градежните објекти се изведат 

во сето спрема одобрениот проект; 
— проверува дали материјалот за градење и извр- > 

шепите работи одговараат на техничките напатствија 
и на стандардите; 

— учествува во вршење технички преглед на из-
веден објект; 

— предложува издавање градежна дозвола и спро-
ведува управна постапка во свој поглед; 

— издава дозволи за употреба на згради; 
— предложува управни мерки во градежништвото. 
Градежниот инспектор соработува со секретари-, 

јатот за комунални работи по сите стручни прашања 
на проектирањето и градењето. 

Бројот на инспекторите е зависен од важноста и 
обемот на стопанската, дејност во околната. 

Методот на работата е определен со прописите 
и карактерот на самата инспекција. 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Во големите градови., каде што е потребно, може 

да постои одделна стопанска инспекција за (вршење* 
надзор над постројките што им служат на граѓаните*1 

или влијаат непосредно на потребите на граѓаните' 
(диф т ови, дигалки ити.) 

г) Управа за приходи 
Работи: 
— врши облог и нашата на данокот; 
— врши контрола на уплатата на данокот на про-

мет; 
— врши контрола на правилноста на пресметките 

и уплатите на сите видови приходи; 
— ја контролира правилноста на пресметките и 

наплатата на административните., судските и други 
такси; 

— води индивидуални и сумарни даночни евиден-
ции; — врши финансиска контрола. 

д) Управа за инвестициона изградба 
Работи: 
— ги врши сите работи на инвеститор за сета 

задолжителна инвестициона изградба на подрачјето 
на околната кога е околината инвеститор. 

Организација: 
Организацијата е зависна од големината на око-

лината инвестициона изградба. 

VI. Секретаријат за комунални работи 
На чело на секретаријатот. стои началник, ко | 

мора да биде управен службеник. 
Служби: 

Урбанистичко-регулациона 
Управна служба 
Патишта 
Станбени работи 

1) Урбанистичко-регулациона служба 
а) Делокруг: 

— изработува регулациони планови; 
— предложува издавање лоддозволи за потесна 

локација на стопанските објекти; 
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— предложува определување обврски на стопан-
ските ор,а грацин за изградба станбени згради и ко-
мунални објекти; 

— се грижи за изградбата на јавни повратиш за 
комунални цели; 

— се грижи за извршувањето на регулационим 
план воопшто. 

б) Организација 
Урбанистичко-регулационата служба ја врши око-

лискиот инженер, архитект или урбанист, по потреба, 
со некој службеник среден техничар. 

2) Управна служба 
а) Делокруг: 

— подготвува седници на советот; 
— подготвува заклучоци на советот; 
— се грижи за организацијата на комуналните деј-

ности; 
— подготвува прописи за користење комунални 

услуга и води надзор над нивното применување; 
— врши контрола на законитоста и правилноста 

•иа работењето на комуналните установи и нивните 
самоуправни, органи; 

предложив-* д опане ко-\'поавни мерки за кому-
налните и градежните претпријатија и установи и се 
грижи за нивното спроведување; 

— предложува оснивање и организирање кому-
нални установи и претпријатија; 

— подготвува стоп а нек о - упра впи мерки; 
— из^ч> одобренија за вршење превозна дејност 

•на сите возила; 
— подготвува г опанско-унрч-нни мерки за. регули-

рање односите и начинот на користењето на сите во-
зила: автобуси, пловни објекти и спрежнт возила, 

б) Организација 
Управната служба rpihh наиад'Ни»кот непосредно 

помаган од еден - или повеќе службеници. 
в) Персонална структура 

Помошни службеници можат да бидат техничари 
и економисти.4 

3) Патишта 
а) Делокруг: 

— организира градба на нови патишта; 
— се грижи за одржување на патиштата; 
— постава ознаки на патиштата; 
— организира сервисна служба за моторни во-

зила на отворе чи патишта; 
— врши надзор чад употребата на патиштата, 

б) Организација 
Патната служба ia врши управата за патишта. Таа 

е вертикално поврзана со републичката управа за па-
тишта која и е надрелена во поглед на определените 
категории патишка. У ш и а т а за патишта може да има 
свои секции за определени делови на патни мрежи, 

в) Персонална структура 
На чело на управата за патишта стои шеф на 

управата. Тој е градежен инженер. Другите службе-
ници се техничари и канцелариски службеници. Во 
секциите се техничари и патари. Во самата управа има 
околу 5 службеници. 

4) Станбени работи 
а) Делокруг: 

— управува со државниот станбен фонд; 
— води евиденција за станбениот простор; 
— врши надзор над употребата на станбените 

згради; 
— води административна постапка во станбените 

работи; 
— склучува дот ово гит за изградба станбени згради 

со работниците и службениците и го контролира спро-
ведувањето нп договорите. 

б) Организација 
Станбените работи ги врши станбената управа на 

чие чело стои шеф ца управата. Во помали околии 
место управа може да има отсек. 

в) Персонална структура 
Шефот на управата и барем 2 службеници се 

управни службеници. Другите можат да бидат канце-
лариски службеници. 

VII. Воен отсек при народниот одбор 
на околината 

а) Делокруг: 
— води лична евиденција на сите лица што под-

лежуваат на воена обврска (регрути, војници, воени 
обврзник* 1 ,r>'ii'4 обмисли): 

— води бројчена евиденција на добитокот и пре-
возните среде-вп а евентуално и на други материјали 
потребни за ЈНА; 

— врши регрутирање и упатување на регрутите 
на етел Ј> жу Ва'*-, m воениот с^ок; 

— врши позив на воени обврзници, резервни офи-
цери, мобилизира добиток и 'превозни средства на 
воена вежба: 

— ги виши сите мобшгизацисш работи за подрач-
јето на око и и јат а; 

— за случај на оглас на мобилизација раководи 
•со нејзиното извршување; 

— врши контролно — инструкторска функција во 
пре.д»во\ничката of к а ; 

— врши контролно-инспекторска функција на ре-
ференти г" за народна одбрана на народите одбори 
на општини ге. 

Забелешка. Се предвидува воениот отсек д а ш 
прими на ^беси и работите на државната мобиле-

а ре ^ ' о нр р^ен-^а. Со тоа постанува по-
требата да постои осем тој отсек и референт за на-
родна одбрана односно отсек за овие работи. 

б) Организација 
Воените одсеци се в оено - те ри тори ј алии органи при 

народните одбори на околиите. Спрема тоа тие имаат 
статус на воени формации, а организациона форма 
и:го и' е познава иа нанета управна тшѕкса. Одеци-
те се подредени на воениот округ и служат како вр-
ска на воениот округ со народниот одбор на околи-
ната. При тоа« треба да се обезбеди потесна поврза-
ност и соработка на воените одсеци со народните од-
бори на околиите одошто постоеше досега. Таква 
поврзаност се обезбедува покрај другото и низ заед-
ничко сместување на народниот одбор на околната 
и воениот отсек како и преку непосредно општење 
соработка на воениот отсек со секретаријатот и сове-
тите на народниот одбор на околината а не са<мо преку 
п р е т с е ^ т ^ о т на народниот отбор на околната. 

в) Персонална структура 
Составот на воениот отсек се определува по фор-

м а т " ' " а п^орччпува Mw: ветерот на народната 
одбрана. Службениците на воениот отсек се воени 
лтт" 1 на буџетот на М и нис т ерса .бото на народната од-
брана. 

Ѓ. 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА 

НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА СРЕДНО РАЗВИЕНИТЕ 
ОКОЛИИ 

1, — Во средно развиени околии не е потребно 
да се оснива одделен секретаријат за секој совет. Во 
вакви околии достаточно е покрај секретаријатот на 
народниот одбор и секретаријатот за внатрешни рабо-
ти да се основа секретаријат за стопански и комунални 
работи како заеднички секретаријат на советот за сто-
панство и советот за комунални работи. Место други 

кај вак-41 околии треба, според кон-
кретните услови, во рамките на секретаријатот на на-
родниот одбор да се оснива ат оте е ци или други од-
делни служби (инспекции и др.). Во тој случај ше-
фовите на одделни отсеци вршат функција на »секре-
тари на соодветните совети. За функционирањето на 
администрацијата на одделни совети, организирани во 
секретаријатот на народниот одбор, на советите им е 
одговрен и секретарот на народниот одбор на околи-
ната. 
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И. — Опрема тоа организацијата на администра-
цијата на народниот одбор на средно (развиена око-
лија е следна: 

(Види го прилогот бр. 2) 

1) Секретаријат на народниот одбор 
а) Општо-управе н от сек 
Служби: 

Правна 
Организационо-даспекцшжа 
Персонална 
Буџетска 
Сметководствена 
Канцелариска 
Статистичка ^ 
Катастар 

б) Отсек за наука и култура 
Инспекција на школите: 
Персонален референт 

в) Отсек за социјална политика 
Околиски лекар 
Санитарен инспектор 
Инспектор на трудот 
Социјална заштита 

2) Секретаријат за внатрешни работи 
Служби: 

Управно-шлитичка 
Криминалистичка 
Административно казнена 
Извршување казни 
ПАЗ 
Извршна 
Канцелариска 

3) Секретаријат за стопанство и комунални 
работи 

а) Економско-;планти сектор 
Реферати за: 

Национален доход 
Назао и животен стандард 
Кредитен биланс 

б) Управи о-праве« сектор 
Служби: 

упр ав но-правеи реферат 
самостојни стручни реферати (селско-стопанствоу 

ветеринарство, шумарство) 
Стопанска инспекција (трговска, градежна) 
утрава за приходи 
управа за инвестициона изградба 

,в> Сектор за комунални работи 
Служби: 

урб анистичк о -регул ациона 
патишта 
станбени работи. 

ТИ. Организационите единици на. администрацијата 
на народниот одбор на средно развиена околија ги 
вршат сите оние работи што се определени за со-

- одвеаните единици на администрацијата на народниот 
одбор на најразвиена околија 

Е. 
ОРГАНИЗАЦИЈАНА АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА НА-

РОДНИТЕ ОДБОРИ НА ПОМАЛИ ОКОЛИИ 
I. — Bio народните одбори на помалите околии 

администрацијата, о»сем администрацијата за внатрешни 
работи, се органшира во одсеци во рамките на секре-
таријатот на народниот одбор.. Во секретаријатот на 
народниот одбор постојат два отсек,а к тоа општо-
унравен и стспанско-комунален покрај определените 
самостојни служби. Со работотите на општо--управ-

ниот отсек раководи непосредно секретарот на 
народниот одбор на околината. Шефот на стотеаиско-
комуна динот отсек врши функција на секретар на со-
ветот за стопанство и советот за комунални' работи 
а функции на секретар на други совети вршат опреде-
лени стручни службеници. За функционирањето на: ад-
министрацијата на поодделни совети, на советите -им е 
одговорен и секретарот на народниот одбор на око-
лната . 

II. — Организацијата на администрацијата на на-
родните одбори на помали околии е следна.: 

(Види го прилогот бр. 3) 

1) Секретаријат на народниот одбор 

а) Општо-управен отсек 
Служби: 

Управна 
Персонална 
Статистичка 
Б v џ етск а- см ет ко в од е тв е н а 
Катастар 
Канцелариска 

б) Стопанско-ко му нал ен отсек 
Реферати: 

•економско-план ски 
управно-правен 

агроном 
ветеринар 
шумар 

стопанска инспекција (трговска, градежна) 
претходна служба 
реферат за ^инвестициона изградба 
патишта 

в^ Самостојни служби 
школски инспектор 
околиски лекар 
инспектор на трудот 
инспектор на социјалните установи 

2) Секретаријат за внатрешни работи 
Служби: 

у прав и о-пол ит и 4iKai 
криминалистичка 
а дмин петр ап ивио -аса з н ен а 
извршување казни 
ПАЗ 
извршна 
канцелариска. 
III. — Организационите единици на администра-

цијата на народните одбори на помалу развиени око-
лии ги вршат сите оние работи што се определени за 
соодветните организациони! единици на администреК 
цијата на народните одбори на неразвиени околии. 

Ж. 
I. — Со ова напатствие се заменува Напатствие?о 

за организација на администрацијата на околиските 
народни одбори од 15 април 1952 година (објавена 
како одделен прилог на „Службениот лист на ФНРЈ"). 

II. — За спроведувањето на ова н шат ств и е ќе се 
грижи Претседателот на Советот sai законодавство 
и изградба на народната -власт на Владата на ФНРЈ 
кој се овластува да донесува' за таа цел и поблиски 
прописи. 

Бр. 1901 
15 јули 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата! 

на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ* 

Милентије Поповиќ, е. р. 
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471. 

Врз основа, на чл. 11 од Уредбата за забрана да се 
заложуваат жените и младината на определени работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/52) а по претходно 
прибавено мислење од Централното веќе на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНА НА МЛ. 2 ОД УРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА 
ДА СЕ ЗАЛОЖУВААТ ЖЕНИТЕ И МЛАДИНАТА 

НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ 

1. Одделната комисија што ги определува рабо-
тите (работните места) во приватните занаетчиски 
дуќани (работилници) на кои што е забрането да се 
зажалуваат жени и младината ја формира месниот 
одбор, односно младиот синдикален совет во согла-
сност »со соодветната секција на занаетчиската комора. 

Комисијата се состои од четири члена, и тоа од: 
двајца претставници на месниот одбор, односно 

на месниот синдикален совет, и 
двајца претставници на соодветната секција на 

вднаетчиската комора, 
2. Против решението од одделната комисија заин-

тересираното лице има право На жалба во срок од 
8 дана од денот на приемот на решението до »комиси-
јата на« советот ва народно здравје и социјална поли-
тика на народниот одбор (чл. 3 од Уредбата за из-
менување и дополнување на) Уредбата за забрана 
да се заштедуваат жените и младината на определени 
работи). 

Оваа комисија е должна да донесе конечна од-
лука во срок од 15 дена. 

Жалбата го задржува извршувањето на реше-
нието. 

3. Оза. напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

19 јули 1952 година 
- Белград 

Го застанува Министерот 
на Владата на ФНРЈ 

Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука 

и култура«, 
Родољуб Чолаковић, е. р. 

472. 

Врг основа на чл. 7 и 9 од Уредбата за придоне-
сот за социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/52), а во согласност со Министерот на 
финансиите на Ф»Н»РЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
И УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЗАДРУГИТЕ И ПРИВАТНИТЕ 

РАБОТОДАВЦИ 
1) Зана»е1гчвскше зл друга (производ ит едни, пре-

работувачки, и услужни) и рибарските задруги (на 
кси што рибарењето им е едино и главно занимање) 
го пресметуваат и» уплатуваат придонесот за социјал-
ното ос1гурување од остварените заработка на сво-
ите членови, ако остварената заработка е поголема од 
основите предвидени во точ. 2 на ова напатствие. 

Во остваренана заработка која служи како основ 
за пресметување на придонесот за социјално осигу-
рување влгеува се' она што е исплатено како з»агра-
бот-ка односно плата за редовно работно време, за 
прекувремена•работа, одделни додатоци за работноно 
несто ити. 

2) Ако остварената заработка во некој месец е 
пониска од минималните основи придонесот се пре-
сметува и уплатува од следните основи: 

9.700 динари месечно или 375 дневно за в ис око-
квалификуваните работници и наместениците со виша 
стручна опрема, 

7.300 динари месечно или 280 дневно за квалифи-
куваните работници и наместеници со средна стручна 
•спрема, 

6.000 динари месечно или 230 дневно за полу-
мвалификуваните работници и наместеишште со нижа 
стручна спрема, 

5.000 динари месечно или 192 дневно за неква-
лификуваните работници и наместениците на помошни 
работи. 

3) Одредбите од точ. 1 и 2 на ова напатствие ва-
жат и за лицата во работен однос кај сите задруги 
и задружни организации. 

4) Приватните работодавци — сопственици на 
претпријатијата и дуќани го пресметуваат и уплату-
ваат придонесот за социјално осигурување по сто-
пата од 45% од остварените плати на работниците и 
на ме станиците, ако остварената плата е поголема од 
основите предвидени во точ. 2 од ова напатствие. 

Ако остварената плата е пониска од споменатите 
основи, придонесот се пресметува и уплатува од осно-
вите предвидени во точ. 2 на ова напатствие. 

Одредбите од точ. 1 ст. 2 на ова напатствие ва-
жат и за овие работодавци. 

Придонесоа доспева на денот кога се исплатува 
платата, а мора да се уплати во срок од три лена по 
извршената исплата, на платите. Уплатата се врши на 
чековната сметка 800055. 

5) Сите приватни работодавци се должни 
поднесат пријави за заложување до надлежниот за-
вод за социјално осигурување на околната (градот) 
во срок од 8 дена по влегувањето на осигуреникот 
на работа. 

Кај повремените работници чието заложување 
трае редовно пократко од 8 дена пријавата се подне-
сува веднаш, а најдоцна во срок од три дена по вле-
гувањето на работа. 

6) Сите приватни работодавци должни се да во-
дат евиденција за платите на работниците и наме-
стениците и за (пресметувале на придонесот за соци-
јално осигурување. Евиденцијата задолжително со-
држи податоци за остварен'-:?, плата на секој поод-
делни работник, како и број па остварените работни 
часови во односниот исплатен период, ден на испла-
тата и потпис на примателот на платата. 

7) Контрола на пресметка на придонесот за со-
цијално осигурување вршат заводите за социјално 
осигурувале на околната (градот) и финансиските 
органи на надлежниот народен одбор со преглед на 
евиденцијата спомената во претходната точка, по по-
треба и со сослушување на работници ге и службени-
ците, како и со повремена контрола дали има разлика 
помеѓу исплатените плати на ,работниците и ^ нам есте-
тици те и износите внесени во предкалкулацијата. 

8) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 јули 1952 година. 

Бр. 9058 
5 јули 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегорић е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
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473. 

В:рз основа на, чи 62 ст. 1 -од Уредбата за осни-
вање™ и дејноста на трговскине претпријатија 
(„Службен: лист до ФНРЈ", бр. 6/52), а so согласност 
со Претседателот на. Советот за индустрија и гра-
дежништво на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИВА-
ЉЕТО И ДЕЈНОСТА НА ТЕХНИЧКИТЕ ДУЌАНИ 

1) Во точ. 1 ст. 1 од Решението за« основањето 
и дејноста на техничките дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/52) зад зборовите: „трговија со гра-
дежни материјал", месно точка се става запирка, а 
потоа да се додадат два нови реда кои гласат: 

„трговија со хартија (осем јн)то папир), 
трговија со ситни машини." 
2) Ова реине««е влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лиси на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 528 
16 јули 1962 година 

Белград 
Министер, на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за »промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Заменик на Претседателот на Советот 

за индустрија и градежништво, 
Лубчо Арсов, е. ip. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе'1 

во бројот 14 од 30 јуни 1952 година објавува: 

Указ за укинување Главната дирекција на задру« 
жното селско стопанство и на државните добра; 

Указ за разрешување од досегашните должност 
на директорот »на Главната дирекција на задружното 
селско стопанство и на државните добра; 

Решение за укинување Околискиот суд во Андри-
ев и да; 

Решение за изменувања на Ценовникот за надо-
кнади на шумските штети; 

Ценовник за надокнада на шумската штета за 
бесправно убиен, фатен или повреден дивеч во сите 
ловишта на подрачјето на НР Црна Гора. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

467. Уредба за распоредување службеници во 
врсти и за отказните срокови 705 

468. Уредба за. укинување .уредбата за оснивање 
заштитен дом за осудениците-родилни 706 

469. Решение за установување гранични пре-
мини — —• — — — 706 

470. Напатствие за организација на Администра-
цијата на народните одбори на околиите — 706 

471. Напатствие за, примена на чл. 2 од Уред-
бата за забрана да се заложуваат жените 
и младината на определени работи 719 

472. Напатствие за минималните основи за пре-
сметување и уплата на придонесот за со-
цијално осигурување кај задругите и при-
ватните работодавци — 719 

473. Решение за дополнување на Решението за 
основањето и дејноста на техничките ду-
ќани 720 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ 

ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Огласот за прогласување исчезнати лица за умре-

ни се наплатува 230 динари и 30 динари за доказниот 
примерок. 

ПОКАНА ЗА УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ" ЗА 1952 ГОДИНА 

Бидејќи при крај на минатата година не се знаеја цените на хартијата и на гра-
фичките услуги, затоа што новиот финансиски и плански систем е воведен дури на 1 
јануари 1952 година, претплатата на „Службен лист на ФНРЈ'1 во 1952 година е примана 
во вид на АКОНТАЦИЈА во износ од 800 динари за еден примерок. 

Цената на претплатата е УТВРДЕНА во износ од 1.000 динари па ги молиме сите 
претплатници разликата од 200 динари за еден примерок да ја испратат веднаш со чеков-
ната уплатница што била приложена во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 30/52, оти инаку 
по истекот на аконтацијата ќе се запре натамошното испраќање на листот. 

Молиме приложениот чек да се испише четливо и јасно, а доколку претплата се испраќа со вирман-
ски чек треба на грбот од вирманскиот налог да се пренесе ̂ бројот од грбот на чекот што ви е испратен. 
Треба да се одбегнува пишување на какви и да било кратеници 

Бидејќи по новите прописи плаќањето преку банка да се врши само по налог од сопственикот на 
сметката („Службен лист на ФНРЈ",-бр. 22/51), молиме разликата на претплатата да се положи или вир-
маниса одеднаш на нашата текуќа сметка Ш2-900-880 при Народната банка на ФНРЈ, Централата за НР 
Србија. 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Белград, поштенски фах 226 


