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515. 
Врз основа на чл. 26 од Уредбата за измени и 

дополненија на Уредбата за земјоделските задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/56). Секретарија-
тот за законодавство и организација на Сојузниот 
извршен совет издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА УРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за спро-
ведувале на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
о в е ? донесува 

УРЕДБА 
за земјоделските задруги 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Земјоделците можат да се здружгзаат во земјо-
делски задруги. 

Земјоделските задруги можат да вршат селско-
стоетанско производство, негово организирање и 
унапредување. како и други дејности во з р с к а со 
сед скостопанс кого производство. 

Здружувањето во земјоделски задруги е добро-
волно. 

Член 2 
Земјоделската задруга може во рамките на сво-

јата' дејност да оснива стопански лретприј атија, 
дуќани и самостојни погони. 

Одахните меѓу земјоделската задруга и нејзи-
ните самостојни погони се регулираат со правилата 
на задругата а по потреба, и со договор, а односите 
меѓу задругата и стопанските претпријатија и ду-
шки. основани од неа се регулираат со договор во 
согласност со одредбите на оваа уредба и со дру-
гите важечки прописи. 

Член 3 
Земјоделската задруга може и сама да врши 

определени стопански дејности. 
• Земјоделската задруга што самата врши опре-

делени стопански дејности може да се организира 
и како стопанско претпријатие. 

Член 4 
Земјоделската задруга може да организира сел-

скостскханско производство на земја земена под за-
куп или на послуга од своите задругари или < од 
дрз^ги лида, или на земја во општествена сопстве-
ност, со тоа што задружното производство да го 
вршат самите задругари и со задругата да управу-
ваат само задругарите што работат во неа (селан-
екса работна задруга). 

Ако во задругата од претходниот став посто-
јано работат и други лица тие стануваат задругари 
во смисла на чл. 23 ст. 2 од оваа уредба. 

Член 5 
Земјоделските задруги и стопанските претпри-

јатија, дуќаните и самостојните погони што ги оста-
ваат тие, како и задругата организирана како прет-
пријатие, можат да ги вршат сите стопански дејно-
сти предвидени со нивните правила кога ќе ги 
исполнат условите пропишани за вршење на тие 
дејности. 

Член 6 
г Одлуката за оснивање стопански претпријатија, 

дуќани и самостојни погони, од страна на земјодел-
ската задруга, како и нивното конституирање, ги 
одобрува народниот одбор на општината. 

Против одлуката со која народниот одбор на 
општината го одбива давањето на ова одобрение 
задругата и работниот колектив што ја вршат таа 
посебна стопанска дејност во рамките на задру-
гата, можат да се жалат до народниот одбор на 
околната во срок од 15 дена по Соопштувањето ни 
одлуката. 

Член 7 
Со стопанското претпријатие, дуќанот и само* 

стбјниот погон што ги основала земјоделска задру-« 
га управуваат работните колективи на претприја-
тието, дуќанот или погонот. 

Во расподелбата на добивката на земјоделската 
задруга основана во смисла на членот 4 од оваа 
уредба и на задругата организирана како стопанско 
претпријатие учествуваат само задругарите што 
работат во неа. 

Стопанските претпријатија, дуќаните и само-
стојните погони не можат без одобрение од задру-
гата да ја менуваат ниту да ја напуштат својата 
'основна стопанска дејност, но можат да ја проиг-
руваат и дополнуваат. 

Член 8 
Спрема стопанското претпријатие, дуќанот те 

самостојниот погон што го основала, земјоделската 
задруга има право на враќање на вредноста »а 
средствата што при оснива њего им ги дала на 
управување како и на интересот на тие средства, 
кој не може да биде поголем од просечниот интерес 
платен во текуштата година на инвестиционите 
заеми. ' 

Член 9 
Утврдувањето и. расподелбата на вкупниот 

приход на .стопанските претпријатија и дуќани што 
земјоделската задруга ги основала се врши како и 
ка ј другите стопански организации. 

Со правилата на задругата може да се предвиди 
претпријатијата и дуќаните основани од земјодел-
ски задруги да можат своите средства за самостој-
но располагање, во целост или деломично, да ги 
внесуваат во инвестициониот фонд на ^ другата-* 
оснивачот. 

Член 10 
Земјоделската задруга, без оглед на бројот и 

видовите на дејностите со кои се занимава, ја врши 
расподелбата на вкупниот приход како единствена 
стопанска организација ако со сојузните прописи не 
е определено поинаку. 

Член 11 
Задружниот имот е во општествена сопственост? 

и со него управува задругата. 
Задружниот имот го сочинуваат сите предмети 

што ќе ги произведе задругата, како и предметите 
и правата што ќе ги прибави задругата при осно-
вањето или во текот на својата дејност. 

Задружниот имот не може под никакви услови 
да се одземе од задругата. 

Член 12 
Внатрешната организација на земјоделската за-

друга се определува со нејзините правила. 
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Член 13 
За земјоделските задруги, за земјоделските за-

други организирани како стопанско претпријатие и 
за самостојните погони што ги оснива задругата ва-
жат прописите за социјалното осигурување доколку 
е iOa предвидено со посебни прописи. 

II. ОСНИВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА 
Член 14 

За оснивање земјоделска задруга потребно е: 
1) најмалку десетмина полнолетни селскостопан-

сќи -лроиз:. одите ли да се согласат да ооноват задруга; 
2) да се одржи оснивачко собрание на задругата; 
3) да се донесат правила на задругата; и 
4) да се изврши регистрација на* задругата. 

Член 15 
За основањето на земјоделската задруга одлу-

чува основачкото собрание на задругата. 
Оснивачкото собрание го свикуваат основачите. 
Оенивачите му го поднесуваат на оснивачкото 

собрание предлогот на правила на задругата. 
Член 16 

Оснивачког собрание одлучува дали ќе се сено-
ве -задругата, донесува правила на задругата« и изби-
ра органи на задругата. 

Записникот на оснивачког собрание мора по-
крај друго да ги содржи и имињата на« оснивачите 
и? задругата. 

Член 17 
За оснивање земјоделска задруга потребно е одо-

брение од народниот одбор на општината. 
Против одлуката од народниот одбор на општи-

ната со која се одбива давањето на одобрение за 
"оснивање на задругата оснивачите можат да му се 
жалат на народниот одбор на околната во срок од 
15 дена по донесувањето на одлуката. 

Член 18 
Управниот одбор на земјоделската задруга е 

должен да поднесе пријава за регистрација на за-
другата во срок од 15 дена сметајќи од денот кога 
му е соопштено решението дека е одобрено осни-
В А Н - Р Ѓ О на задругата. 

При тавата мора да го содржи називот и седи-
штето на задругг/га, дејностите што ги врши задру-
гата и имињата на лицата што ќе ја застапуваат и 
потпишуваат задругата. 1 

Со пријавата се поднесуваат и одобрените прави-
ли чи задругата 

Ако упрр<рниот одбор не ќе ia поднесе пријавата 
32 регистрација на задругата во пропишаниот срок, 
решението со кое се дава одобрение за оснивање на 
зг-ттр^гчта престанува да важи. 

Член 19 
Регистрацијата ја врши окружниот суд на чие 

пол ноч је се наоѓа седиштето на земјоделската за-
друга 

Судот може" др. одбие да изврши регистрација са-
мо ако не се исполнети законските услови предви-
дени за оснивање Fa земјоделска задруга. 

Против решението со кое се одбива регистраци-
јата задругата може да поднесе жалба во срок од 
30 дена од приемот на решението за одбивање. 

Член 20 
Земјоделската задруга е основана и се здобива со 

правна личност со денот на регистрацијата. 
Член 21 

Одобрението за отпочнување на работата на од-
делни дејности на земјоделската задруга го издава 
надлежниот орган на управата на народниот одбор 
на општината според прописите што важат за от-
почнување на работа на стопанските претпријатита. 
III. ЧЛЕНСТВО ВО ЗЕМЈОДЕЛСКАВА ЗАДРУГА 

Член 22 
Оснивачите на земјоделската задруга стануваг/г 

членови на задругата со денот на регистрацијата. 

Секој работник и службеник што ќе влезе во 
траен работен однос со земјоделската задруга или со 
самостоен погон на задругата, се здобива со пра-
вото да стане член на таа земјоделска задруга. 

Другите селскостопакски производители стану-
ваат членови на задругата со приемот во членство 
на задругата. 

Член 23 
Одлука за прием во членство на задругата до-

несува управниот одбор на задругата. 
Против одлуката со која се одбива приемот во 

членство лицето чиј прием е одбиен може да со 
жали до највисокиот орган на задругата. 

« Член 24 
Членството во задругата престанува со смрт, 

ч истапување и исклучување на'задругар од задру-
гата. 

Член 25 
Никој против својата волја не може под ника-

ков услов да биде задржан како член на задругата. 
Но членот што со задругата склучил договор за 

послуга или закуп може да бара земјиштето да му 
се предаде само во времето и на начинот што се 
определени со договорот или со правилата на за-
другата. 

Со договор или со правилата на задругата се 
уредуваат и другите Имотни односи меѓу задругата 
и членот што престанува да биде задругар. 

IV. ПРАВИЛА НА ЗАДРУГАТА 
Член 26 

Правилата на земјоделската задруга ги содр-
жат сите потребни одредби за организацијата на 
задругата, а особено: 

1) назив и седиште на земјоделската задруга; 
2) видови стопански дејности што ќе ги врши 

задругата; 
3) однос на задругата спрема« самостојните по-

гони : 
4) одредби за органите на задругата и за нив-

ните меѓусебни односи; 
5) права и должности на> членовите на задругата; 
6) одредби за уделите на задругарите во задру-

гата; 
7) одредби за имотните односи меѓу задругата и 

нејзините членови; 
8) одредби за> фондовите на задругата; 
9) одредби за потпишување во застапувањето на 

задругата. 
Член 27 

Правилата на задругата ги одобрува народниот 
одбор на општината. 

Ако правилата на земјоделската задруга не ги 
содржат сите потребни одредби, или тие не се во 
согласност со законот, народниот одбор на општи-
ната ќе одбие да даде одобрение. 

Член 28 
Промени во правилата на задругата донесува 

највисокиот орган на задругата. 
Промените во правилата на задругата ги одо-

брува народниот одбор на општината 
Одобрените п р о м е т во правилата задругата е 

должна веднаш да ги испрати до окружниот суд 
при кој се регистрирани правилата заради внесу-
вање потребни измени во задружниот регистар. 

V. ОРГАНИ НА ЗАДРУГАТА 
Член 29 

Органи на земјоделската задруга се собранието 
на задругата и управниот одбор. 

Со правилата на задругата можат да се пред-
видат како органи на задругата и задружниот совет 
и надзорниот одбор. џ 

Задругите со чии правила како орган е пред-
виден задружниот совет не мораат да имаат со-
брание на задругата. 
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Член 30 
Правилата на задругата содржат поблиски од« 

редби за избирањето, составот, правата и должно-
стите и за начинот на работа на органите, на зем-
јоделската задруга, 

Управниот одбор на задругата ги определува 
лицата што ќе ја застапуваат и потпишуваат за-
другата. 

Член 31 
Во задружниот совет и во управниот одбор ло-

гоните што ги основала задругата мораат да бидат 
застапени срг<змерно со бројат на лицата во својот 
колектив во однос на вкупниот број на задругарите. 

Член 32 
Секоја земјоделска задруга е должна да обез-

беди стручно раководење со своите работи. 
Земјоделската задруга основана како претпри-

јатие мора да има управник. 
Земјоделската задруга што непосредно ги врши 

определените стопански дејности мора да има управ-
ник или работоводител. 

Управникот односно работоводителот на задру-
гата го именува управниот одбор на задругата, врз 
основа на распишан конкурс, а по извештај од по-
себна комисија што је определува основниот сојуз 
на земјоделските задруги во кој е зачленета задру-
гата. 

Условите за конкурсот од претходниот став ги 
потврдува советот за стопанство на народниот одбор 
на општината според постапката предвидена за сто-
панските претпријатија. 

VI. ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
Член 33 

Земјоделската задруга оснива претпријатија и 
дуќани за оние свои стопански дејности што имаат 
услови за самостојно работење. 

Народниот одбор на општината ќе одбие да 
даде одобрение за оснивање на задруга како прет-
пријатие, како и на претпријатие или дуќан, кота 
ќе најде дека задругата односно преттфијатието или 
дуќанот не ќе биде во состојба да ги подарува 
уредно пропишаните обврски за покритие на оп-
штоошптествените потреби, пресметковните зара-
б о т и на своите работници и службеници со основ-
ниот придонес за социјално- осигурување, и да по-
стигне најмалку онолку добивка колку што е по-
требно за намирување на другите обврски за покри-
тие на општоопхптествените потреби и за исплата 
на ануитетите за долгороч, .те кредити. 

Во случајот од претходниот став народниот 
одбор на околијагга може да ја упати задругата ме* 
сто претпријатие или дуќан да основе самостоен 
погон, ' 

Народниот одбор на општината ќе одбие да даде 
одобрение за оснивање претпријатие или дуќан и то-
гаш кога ќе најде дека отпивањето на претпријатие 
гли дуќан би му нанесувало штета на развитокот 
на онаа дејност заради која е основана задругава. 

Против одлуките на народниот одбор на општи-
ната донесени според овој член задругата може да 
му се жали на народниот одбор на охоли јата во срок 
од 15 дена но соопштувањето на одлуката. 

Член 34 
Стопанските претпријатија и " дуќани што ги 

оснива земјоделска задруга и земјоделска задруга 
основана како стопанско претпријатие ги имаат 
спрема општествената заедница сите права и дол-
жности како и другите стопански претпријатија или 
дуќани, и врз нив се применуваат и сите други про-
писи за стопанските претпријатија или дуќани, до-
колку со оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 35 
Договорот. за односите меѓу земјоделската за-

друга и стопанските претпријатија, дуќаните и са-

мостојните погони што ги основала таа го склучу-
ваат нивните управни одбори. 

Овој договор го потврдува од стране на задру-
гата нејзиниот највисок орган, а од стране на сто-
панско^ претпријатие, дуќанот и самостојниот по-
гон нивниот работнички совет. 

Член Зв 
Со договор од претходниот член може да се 

определи дека претријатието, дуќаните и погонот се 
должни да гк продаваат само стоките што ги про-
изведува задругата, и по цените што ќе ги определи 
таа, односно да произведуваат и вршат услуги само 
или првенствено за потребите на задругата, 

Исто така, со договор може да се определи дека 
задругата е должна на претпријатието, дуќанот и 
погонот да му обезбеди потребни контингенти стоки, 
или да им обезбеди потребни порачки за производ-
ство односно за вршење услуги, 

^ Земјоделската задруга што оснива претпријатие, 
дуќан или самостоен погон може со договор да ги 
обврзе да вршат стопанска дејност што е во согла-
сност со целите на задругата, како и да предвиди 
обврска на претпријатието, дуќанот и погонот да за-
познат определен број членови на задругата. 

VII. САМОСТОЈНИ погони 
Член 37 

Како самостоен погон може да се организира 
секоја стопанска дејност на задругата која уште 
нема услови да се организира како стопанско прет-
пријатие или дуќан. 

Работниот колектив што во задругата врши 
трајна и издвоена стопанска дејност може да бара 
од задругата да се организира како самостоен погон. 

Ако задругата не го усвои ова барање, работ-
ниот колектив може да бара од народниот одбор 
на општината да се организира како самостоен погон. 

Против одлуката на народниот одбор на општи-
ната со која се одбива ова барање, работниот колек-
тив може да се жали до народниот одбор на околи-
јата во срок од 15 дена по соопштувањето на 
одлуката. 

Член 38 
Самостојниот погон не е посебно правно лице. 
Но самостојниот погон може да склучува дого-

вори во границите на својата работна дејност. 
Со договорите што ги склучува погонот создава 

права и обврски за задругата. 
Одговорноста на задругата за обврските наста-

нати од дејноста на погонот може да се ограничи 
со договор меѓу задругата и погонот до височина на 
вредноста на основните средства дадени на погонот. 

Ограничувањето на оваа одговорност важи 
спрема трети лица ако е регистрирано. 

Член 39 
Самостојниот погон не може без согласност од 

задругата да ги отуѓува основните средства ниту да 
склучува договори што не се сврзани за предметот 
на неговото редовно работење. 

Највисокиот орган на задругата по предлог од 
погонот го утврдува планот и завршната сметка на 
погонот. 

Член 40 
Книговодството за самостојниот погон секогаш 

мора да се вода посебно, а може да го води било 
задругата или самостојниот погон. 

Самостојниот погон има фонд на заработката и 
фонд за самостојно располагање. 

Самостојниот погон може да има и други фон-
дови како стопанско претпријатие, освен фондовите 
што се општи и единствени за задругата Vl за по-
гоните. 

На погоните што ги основала задругата само со 
цел да го унапреди селокостопанското производство 
задругата може да им дава дотации. 
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» • • Член 41 
За основните средства добиени од задругата 

самостојниот погон на задругата отплатува ануитет 
чија височина се определува со договорот помеѓу 
задругата и погонот. 

Член 42 
Со самостојниот погон управува неговиот ра-

ботнички совет и управниот одбор. 
Са работата на погонот раководи работоводител 

на погонот. 
Одредбата од членот 22 на оваа уредба важи и 

за отпочнување со работата на самостојниот погон. 

VIII. ИЏОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЗАДРУГАТА 
Член 43 

Имотот со кој управува земјоделската задруга 
го сочинуваат земјиштата, основните средства и 
смртните средства. 

Во имотот со кој управува задрлггата влегуваат 
и правата на земјиштето што го користи задругата 
врз основа на договор по кој и да е основ склучен 
со задругарите, и земјиштето од општонароднисѓ 
имот што и' е доделено на задругата на користење. 

Член 4* 
Во основните средства на земјоделската задруга 

влегуваат предметите што е? сметаат и како основ-
ни средства на стопанските .претпријатија. 

Во основните средства на земјоделската задруга 
вл е.; ваат и правата, на предметите што ги користи 
задругата врз основа на договорот склучен со за-
другарите. 

Почетните основен средства на земјоделската 
задруга, можат да се, формираат и преку кредит. 

* " • Член 45 
Обрти ите средства на земјоделската задруга ги 

сочинуваат предметите што се сметаат како обртни 
средства на стопанските претпријатија. 

Член 46 
Во земјоделската задруга постои инвестиционен 

фонд, амортизационен фонд и резервен фонд. 
Средствата на фондовите во никој случај не 

можат ла се делат меѓу задругарите. 
Земјоделската задруга со свои правила може 

да формира и други фондови. 
Член 47 

Инвестициониот фонд и амортизациониот фонд 
се општи фондови за задругата и за самостојните 
по ѓочи 

. Со правилата на задругата може да се пред-
види самостојните погони да имаат во тие фондови 
свои посебно искажани средства. 

•Член 48 
Резервниот фонд, по • правило, е единствен. 
Самостојните погони не можат да имаат во ре-

зервниот фонд посебно искажани средства. _ 
Прописите за резервниот фонд што важат за 

стопанските претпријатија се применуваат и ра за-
другите * 

Поблиски одредби за употреба на средствата 
од оезервниот фонд содржат правилата на задру-
гата. 

IX. ИМОТНИ ОДНОСИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКАТА 
ЗАДРУГА 
Член 49 

Имотните односи меѓу земјоделската задруга и 
нејзините членови се уредуваат со правилата на 
задругата и со договор меѓу задругата и задруга-
рите. 

Член 50 
Договорот за имотните односи меѓу задругата и 

задругарите мора да биде писмен и во согласност 
со поавилата на задругата. 

За односите што не се уредени со договорот 
важат одредбите од правилата на задругата што 

биле во сила во времето на склучувањето на дого-
ворот. 

Кога правилата на задругата ќе се изменат по 
склучувањето на .договорот, за односите уредени со 
договорот остануваат во сила одредбите од догово-
рот и правилата што важеле во моментот на склу-
чувањето на договорот, доколку задругарот не се 
согласи со промените во правилата. 

Член 51 
Секој задругар внесува во задругата спреда 

лена имотна вредност во вид на удели, според пра-
вилата, на задругата. 

При одобрувањето на правилата народниот од-
бор на општината ќе води сметка и за тоа дали уде-
лите предвидени со правилата обезбедуваат трајна 
работа на задругата како на стопанска организа-
ција. 

Вредноста на уделите секогаш се пресметува но 
пари. 

На уделите задругата не плаќа интерес. 
Член 52 

Договорот за закуп и послуга помеѓу задрутг/га 
и задругарите не може -да биде склучен на покус 
срок од една година. 

Договорот за закуп и .послуга може да .се от-
каже најрано на в месени пред истекот-ш закупот 
или послу гата; 

Отказот мора да биде писмен. 
Член 53 , 4 

Задругата е должна на лицето што престанало 
да биде член на задругата да му го врати уделот 
што тоа го внесло во задругата. 

.Времето и начинот на враќањето на уделот се 
уредуваат со правилата на задругата и со договор 
меѓу задругата и задругарите. 

Член 54 
Инвестициите на земјиштето, зградите и сред-

ствата за работа што ги користи, задругата, задру-
гата ги врши врз основа на договор со задругарот. 

Ако со договорот од претходниот став не е по-
инаку предвидено,, лицето чие членство во задру-
гата престанало е. должно на задругата да и' ја на-
домести вредноста на тие инвестиции според оп-
штите прописи. 

За обезбедување на ова побарување задругата 
може да , бара ставање кипотека на зградите и зе-
мјиштата на кои се извршени инвестиции или мо-
же да бара друго обезбедување, 

Член 55 
Членовите на земјоделската задруга гаранти-

раат солидарно за обврските на задругата во гра-
ниците определени со правилата на задругата 

Гаранцијата на членот на задругата за обвр-
ските на задругата не може да биде помала од де-
сеторниот износ на еден негов запишан удел. 

Задругарот што ќе престане да биде член на 
задругата гарантира за обврските на задругата што 
настанале до престанокот на неговото членство 
уште две години по истекот на календарската го-
дина во која престанал да биде задругар. 

Член 56 
Земјоделската задруга склучува договори спо-

ред предметот на својата дејност. 
Таа склучува -и други договори потребни за ко-

ристење и одржување на задружниот имот. 
Правилата на задругата определуваат на кој 

начин се врши отуѓување на задружниот имот и 
кој орган на задругата донесува одлука за тоа. 

X. ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ 
1. Оснивање 

Член 57 
Со цел за поуспешно извршување на своите 

задачи и за создавање.услови за заедничко врше-
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ње стопански и други дејности, земјоделските за-
други можат да се здружуваат во деловни сојузи. 

Земјоделските задруги од подрачје на една око-
лија можат да се здружуваат во еден или повеќе 
специјализирани или општи делрвни сојузи. Во 
специјализиран деловен сојуз можат да се здру-
жуваат и земјоделските задруги од подрачје на 
две или повеќе околии (реонски деловен сојуз). 

Како специјализиран деловен сојуз во смисла 
на оваа уредба се смета деловниот сојуз кој се 
занимава со определена стопанска дејност во врска 
со селскостопанското производство (на пр., машин-
ско-трахторски деловен сојуз) или со определени 
стопански и 'други дејности во врска со една гран-
ка од селскостопанското производство (на пр., зе-
мјодел ско-семенски, сточарски или овоштарско-ло-
зјарски деловен сојуз). 

Како општ деловен сојуз во смисла на оваа 
уредба се смета деловниот' сојуз што се занимава 
со определени стопански и други дејности во врска 
со сите или со повеќе гранки од е ел е костолац е к от о 
производство. v 

Член 58 
Деловните сојузи се стопански здруженија на 

земјоделските задруги. 
Одредбите од оваа уредба за основањето на зе- _ 

мјоделски задруги и општите прописи за претпри-
јатијата важат и за деловните сојузи, ако со од-
редбите на оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 59 
Деловен сојуз може да се оснива со здружува-

ње на најмалу пет земјоделски задруги. 
Одобрение за оснивање на деловниот сојуз дава 

народниот одбор на околијата на чие подрачје се 
оснива деловниот сојуз, а ако деловниот сојуз се 
оснива за подрачје што опфаќа две или повеќе 
околии, одобрение дава републичкиот извршен со-
вет односно извршниот совет на автономната еди-
ница. 

Пред да донесат решение за одобрение органите 
од претходниот став се тголжни да прибават ми-
слење од основниот сојуз на земјоделските задруги, 
од задружниот сојуз на автономната единица одно-
сно од републичкиот главен задружен сојуз. 

Правилата на деловниот сојуз ги одобрува ор-
ганот што го .одобрува отпивањето. 

Член 60 
Основни и обртни средства потребни за осни-

вање и редовно работење на деловниот сојуз се 
должни да обезбедат задругите што го осниваат 
сојузот. 

Заеми за инвестиции, како и краткорочни кре-
дити за потребите на деловните сојузи, можат да 
се обезбедат под условите што важат за стопан-
ските организации, ако со посебни прописи не е 
определено поинаку. 

Органите од претходниот член нема да дадат 
одобрение за оснивање деловен сојуз ако утврдат 
дека не се обезбедени потребни средства за осни-
вање и работење на деловниот сојуз, односно дека 
нема услови за добивање заеми за -инвестиции и 
краткорочни кредити за потребите на деловниот со-
јуз, или ако најдат дека не постојат економски 
услови за тоа. 

Член 61 
Против првостепеното решение на народниот 

одбор на околијата со кое се одбива издавањето на 
одобрение за оснивање деловен сојуз односно со 
кое не се одобруваат правилата на деловниот сојуз, 
може да му се изјави жалба на републичкиот из-
вршен совет односно на извршниот совет на авто-
номната единица во срок од 15 дена од приемот на 
решението. 

Првостепените решенија на републичкиот извр-
шен совет односно на извршниот совет на автоном-
ната единица со кои се одбива издавањето на одо-

брение за оснивање деловен бојуз односно со кои 
не се одобруваат правилата на деловниот сојуз, 
како и решенијата по жалбите од претходниот став. 
се конечни. 

2. Предмет на работењето 
Член 62 

Задачата на деловниот сојуз е да работи на 
унапредување и социјалистичка преобразба на сел-
ското стопанство преку деловни односи го земјо-
делските задруги. 

Предмет на работењето на деловниот сојуз е 
особено: 

1) давање разни услуги на земјоделските задру-
ги за вршење на нивните селскостопаноки и други 
дејности; 

Ј2) преработка или доработка на селскостопан-
ски или други производи што ги произведуваат 
или откупуваат земјоделските задруги; 

3) продажба на селскостопански или други про-
изводи преземени односно купени од земјоделски 
задруги, како и на преработени или доработени 
селскостопански или други производи; 

4) снабдување на земјоделските задруги со ре-
продукциони и инвестициони материјали потребни 
за селскостопанско производство или за други деј-
ности на земјоделските задруги; 
' 5) извоз на селскостопански производи или пре-
работки на земјоделските задруги и на сопствените, 
погони и увоз на селскостопански индустриски или 
други производи потребни за сслскостопансѕко про-
изводство; 

6) селскостопанско производство или вршење 
други стопански дејности што служат за унапре-
дување на селскостопанското производство или на 
други стопански дејности- на земјоделските задруги. 

При вршењето на дејностите од претходниот 
став деловните сојузи им даваат на земјоделските 
задруги и посебна стручна помош во нивната ра-
бота на унапредување или вршење на селскосто-
Панско производство. 

Работите од ст. 2 и 3 на овој член деловните 
сојузи можат да ги вршат и со други селскостопан-
ски организации според договор. 

Член 63 
Стопанските дејности од претходниот член де-

ловните сојузи ги вршат преку погони со самостојна 
пресметка или непосредно преку својата управа. 

Деловните сојузи можат да имаат: лаборатории, 
бирои, станици за заштита на растенијата, ветери-
нарни станици, институти, расадници и други ор-
ганизациони единици. 

Деловен сојуз не може да се оснива само за-
ради вршење на дејностите од претходниот став. 

3. Органи на деловниот сојуз 
Член 64 

Органи на деловниот сојуз се собранието и 
управниот одбор. 

Член 65 
Собранието на деловниот сојуз го сочинуваат 

претставници од сите здружени задруги, и тоа нај-
малу по еден претставник од секоја задруга: 

Со правилата на деловниот сојуз се определува 
начинот на утврдување бројот на претставници на 
здружените задруги. 

Член бб 
Собранието на деловниот сојуз: 
1) донесува правила на сојузот; 
2) избира управен одбор на сојузот; 
3) одлучува за оснивање на нови погони; 
4) го определува предметот на работењето на 

погоните; 
5) ја определува употребата на средствата од 

фондовите на сојузот; 
6) ја одобрува завршната сметка на деловниот 

сојуз и на неговите погони, . - , , 
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Член 67 
Со правилата на деловниот сојуз во кој се 

здружени помал број земјоделски задруги може да 
се предвиди работите од делокругот^ на собранието 
да ги врши управниот одбор на сојузот. 

Во случајот од претходниот ста©, во управниот 
одбор на "сојузот влегуваат претставници! од сите 
здружени задруги. 

Член 68 
Управниот одбор на деловниот сојуз го избира 

со*:у сенето на сојузот. 
Во управниот одбор задолжително влегуваат и 

опре делен број претставници од работничките со-
вети не погоните на деловниот сојуз. 

Бројот ка претставниците на работничките со-
вети на погоните што влегуваат во управниот од-
бор на сојузот го определуваат правилата па со-
јузот." 

Член 69 
Управниот одбор раководи со работата и со ра-

ботен: его на деловниот сојуз, а особено ги врши 
е л е д пите работи: 

1) располага со средствата од фондовите на 
деловниот сојуз според одлуката на собранието; 

2) го организира вршењето на нестопанската 
служби на сојузот; 

3) други работи во врска со работата на извр-
шување на задачите на деловниот сојуз во согла-
сност со важечките прописи, со правилата на де-
ловниот сојуз и со одлуките на собранието. 

Член 70 
Управните работи на деловниот сојуз и на не-

говите погони ги врши управата на деловниот со-
јуз, на чие чело се наоѓа директор односно управ-
ник на деловниот сојуз. 

Член 71 
Одредбите на оваа уредба за назначувањето и 

сменувањето на директорот односно на управникот 
на земјоделската задруга, како и одредбите во ва-
жечките прописи за правата и должностите на 
директорот на претпријатието, согласно ќе се при-
менуваат и врз директорот односно управникот на 
деловниот сојуз. 

. 4. Работење и расподела на вкупниот приход 
Член 72 

Деловниот сојуз ја врши својата стопанска деј-
ност и влегува во договорни односи со земјоделски 
задруги и со трети лица како претпријатие. 

Член 73 
Имотните и деловните односи меѓу деловниот 

сојуз и здружените земјоделски задруги, како и 
меѓу деловниот сојуз и неговите погони, се регу-
лираат со договор. 

Член 74 
При давањето услуги на земјоделските задруги 

за вршење на нивните селскостопанскги дејности, 
при вршењето на промет на селскостопански про-
изводи и при вршењето на селскостопанска дејност 
деловните сојузи можат да работат со земјоделски-
те задруги и со други селскостопа-нски организации 
и по отворена сметка. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите може, по потреба, да ти определи усло-
вите за работење на деловните сојузи со земјодел-
ските задруги и со други селскостопански органи-
зации по отворена сметка, како и да ја прошири 
можноста за работење по отворена сметка и при 
вршењето на други стопански дејности. 

Член 75 
Вршењето на стопанските дејности' од членот 

62 на оваа уредба, освен селскостопанската дејност, 
прометот ка селскоетоиански производи и давањето 
услуги на земјоделските задруги за вршење на 
верните сел скостоп а и ек и дејности, деловниот сојуз 

задолжително мора да то организира како погони 
со самостојна пресметка во состав на лгетпдаја-
тие то. 

Член 76 
Погонот со самостојна пресметка има свои по-

себни органи на управувањето (работнички совет и 
управен одбор) и е самостоен во поглед на оргакиз, -
цитата, условите и начинот на работење, како и во 
поглед на утврдувањето и расподелбата на вкупниот 
приход. З а овие погони важат прописите за погоните 
на претпријатијата, ако со одредбите од оваа уседба 
не е определено поинаку. 

Со правилата на деловниот сојуз може да се 
предвиди погоните со самостојна пресметка да 'мо-
жат самостојно да склучуваат договори за* кредити. 

- Член 77 
Погонот со самостојна Пресметка го утврдува и 

расподелува својот вкупен приход според прописите 
што важа/г за претпријатијата од соодветна дејност. 

Член 78 
Ако управата на деловниот сојуз врши непо-

средно, покрај управните работи од членот 70 на 
оваа уредба, и стопанска дејност, таа има посебни 
органи на управувањето (работнички совет и упра-
вен одбор) и работи како погон со самостојна пре-* 
сметка. 

Ако управата на деловниот сојуз, според оп-
штите прописи за избирањето на органи ма работ-
ничкото самоуправување, нема услови за избирање 
на работнички совет односно управен одбор, пра-
вата и должностите на работничкиот е ог ет о днс сно 
на управниот одбор ги врши целиот нејзин работен 
колектив. 

Директорот односно управникот кр деловниот 
сојуз ги има правата и должностите ш. лгректор на 
претпријатие (член 71). 

Член 79 
Деловниот сојуз има инвестиционен фонд како 

и други фондови утврдени со правилата на сојузот. 
Погоните на деловниот сојуз се должни дел од 

своите средства за самостојно располагање да вне-
суваат во фондовите на деловниот сојуз 

Делот од средствата за самостојно располагање 
што погоните се должни да го внесат бо фондовите 
на деловниот сојуз се утврдува со правилата на 
сојузот. 

Член 80 
Собранието на деловниот сојуз може ла одлучи 

делот од добивката што им се враќа на здружените 
задруги во работењето меѓу деловниот сојуз и за-
другите, да се внесе во инвестиционите и бо дру гм те 
фондови на деловниот сојуз 

Член 81 
Пресметувањето и распределбата и,: вкупниот 

приход деловниот сојуз ги врши според одредбите 
на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации (.,Службен лист ра ФНРЈ", 
бр. 10/56), ако со одредбите од оваа уредба не е 
определено поинаку, и тоа според дејноста што пре-
тежно ја врши. 

Како претежна дејност во смисла на претход-
ниот став се подразбира дејноста за чие вршење се 
вложени најмногу средства 

5. Здружување на делон пите сојузи 
Член 82 

Заради поуспешно извршување на своите задачи 
и за создавање услови за заедничко вршење на деј-
ностите и работите од членот 62 на оваа уредба де-
ловните сојузи можат да се здружуваат во деловни 
сојузи за пошироко подрачје (за подрачје на авто-
номна е диндова односно за територија на наредна 
република). 

Одредбите од оваа уредба што се однесу е лат на 
деловните сојузи согласно се применуваат и на де-
ловните сојузи од пошироко подрачје од претход-
ниот став. 
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XI. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗАДРУГИТЕ 
Член вЗ 

Земјоделските задруги можат да оснивааг свои 
сојузи во рамките на една или повеќе околии, на 
републиката или на Југославија. 

Секоја земјоделска задруга мора да биде член 
на еден основен сојуз на чие подрачје се наоѓа неј-
зиното седиште. 

Сојузите на земјоделските задруги имаат свој-« 
ство на правно лице и тие се основаат според про-
писите што важат за оставањето на земјоделските 
задруги. 

Член 84 
Секој сојуз на земјоделските задруги, како и 

одделни групи задруги, можат да осниваат стопан-
ски претпријатија. 

Односите на сојузите на земјоделските задруги 
односно на одделни групи задруги и на стопанските 
претпријатија што ги осниваат тие се уредуваат со 
договор како и односите на другите општествени 
организации и претпријатија што ги основаат тие. 

Член 85 
Задачата на задружните сојузи е особено: 
1) да се грижат за, ревизија на задругите; 
2) да им укажуваат на задругите помош во нив-

ното организирање; 
3) да работат на усовршување методот на рабо-

тењето на задругите; 
4) да работат на стручно издигање на задружни-

те кадрови: 
5) да соработуваат со државните органи на сите 

прашања што се однесуваат до задругите. 

XII. ОДНОСИ МЕЃУ ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА 
И Н А Р О Д Н И О Т О Д Б О Р НА О П Ш Т И Н А Т А 

Член 86 
Кога народниот одбор на општината одлучува за 

прашањата во врска со имотните односи на задру-
гите, или кога применува на задругите или на нив-

н и т е самостојни погони определени мерки, е должен 
за тоа претходно да ја сослуша задругата. 

Во случаите од претходниот став задругата ги 
има спрема народниот одбор на општината сите 
права на странка во управната постапка. 

Член 87 
Во поглед на кредитирањето на земјоделската 

задруга, како и на дуќаните и самостојните погони 
што ги основала задругата, народниот одбор на 
општината ги има истите права и обврски како и 
во поглед на кредитирање на стопанските претпри-
јатија. 

XIII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ЗАДРУГАТА 
Член 88 

Надзор над законитоста на работата на земјо-
делските задруги и нивните органи врши народ-
ниот одбор на општината. 

Тој надзор народниот одбор на општината га 
врши преку ревизија и инспекција. 

При вршењето на ревизијата и инспекцијата 
народниот одбор на општината ги има спрема за-
другата истите поава како и при инспекцијата и 
ревизијата на други стопански организации. 

Ревизија на задругите и на другите задружни 
организации можат да вршат и задружните сојузи 
преку свои ревизори или преку посебно организи-
рани служби или-установи. 

Сојузниот државен секретар за работи на Фи-
нансиите може определени ов тасту вања на финан-
сиските инспекторати да пренесе на ревизори на 
задружните сојузи. 

Член 89 
Народниот одбор на општината може да ги по-

ништи одлуките на органите на задругата за кои 
при вршењето на инспекцијата и ревизијата ќе 

утврди дека на се во согласност со законот или со 
правилата на задругата. 

Народниот одбор на општината може да го ра-
спушти задружниот совет и управниот одбор на 
задругата и да нареди нови избори кога ќе утврди 
дека по »гегова барање не е постапено според одред-
бата на членот 32 од оваа уредба. 

Против решенијата на народниот одбор на су-
штината донесени врз основа на овој члер задру-
гата може да му се жали на народниот одбор на 
околијата во срок од 15 дена по соопштувањето на 
решението. 

Член 90 
Ревизија на задругите и на задружните орга-

низации мора да се изврши најмалку еднаш го-
дишно. 

Не може да се одобри завршната сметка на за-
другата ниту може да се изврши раеподелба на до-
бивката за годината во која не е извршена реви-
зија на задругата. 

XIV. ПРЕСТАНОК НА ЗАДРУГАТА 
Член 91 

Земјоделската задруга престанува кога ќе на-
стапи некоја од причините поради коп престанува 
и стопанско претпријатие. 

Земјоделската задруга престанува да посто« и 
кога бројот на задругарите ќе падне под 10. 

Земјоделската задруга организирана како прет-
пријатие престануѕа исклучиво како стопанска 
претпријатие. 

Член 92 
Народниот одбор на општината ќе донесе од-

лука за престанок на земјоделската задруга кога ќа 
најде дека работењето на задругата не е во согла-
сност со законот, а задругата во оставениот и' срок 
своето работење не ќе го сообрази со законот. 

Против одлуката на народниот одбор на општи-
ната донесена според претходниот став земјодел-
ската задруга може да му се жали на народниот 
одбор на околината во срок од 15 дена по приемот 
на одлуката. 

Член 93 
' За делбата, припојувањето и спојувањето, на 

земјоделската задруга одлучува највисокиот орган 
на задругата, а таа од чука ја одобрува народниот 
одбор на општината. 

Против решението донесено според претход-
ниот став од страна на народниот одбор може- да 
му се изјави жалба ла народниот одбор на околи-
јата во срок од 15 дена по приемот на решението. 

Член 94 
Прописите за престанок на стопанските прет-

пријатија се применуваат согласно и на престано-
кот на земјоделската задруга. 

Во случај на престанок на земјоделската за-
друга секој работен колектив во рамките на задру-* 
гата може да бара од народниот одбор на општи-
ната да му се ол об пи да го продолжи работењето 
како претпријатие односно дуќан. 

Имотот што ќе преостане по престанокот на зе-
мјоделската задруга, му се отстапува на основниот 
сојуз во кој била зачленета задругата, со тоа соју-« 
зот да е должен тој имот во согласност со народ-* 
ниот одбор на општината да и* го додели на упро-« 
вување на онаа задруга на своето подрачје кота 
според стопанската дејност и' е најсродна на пре-
станатата задруга. 

На земјиштето од општонародниот имот што и1 

било доделено на користење fta земјоделската за-* 
друга што престанала да постои се применуваат 
одредбите од Законот за селскостопанскиот земји-
шен фонд на општоно о один от имот и за доделуваа 
ње земја на селскостопанските организации. 
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XV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 95 

Казнените мерки предвидени за стопанските 
прегоријатија согласно ќе се применуваат и на зе-
мјоделските задруги, како и на земјоделските за-
други организирани како претпријатија. 

^ . Член 96 
Од земјоделската задруга која со дејствието 

сторено спротивно на одредбите од оваа уредба 
прибавила за себеси имотна корист, ќе се одземе 
целокупниот износ на така прибавената корист. 

Член 97 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап земјоделска за-
друга ако не ќе основе инвестиционен, амортизаци-
онен или резервен фонд, или ако средствата од тие 
фондови ги дели меѓу задругарите, или средствата 
на тие фондови ги употребува за други цели а не 
за оние за кои тие фондови се наменети. 

За дејствијата од овој член ќе се казни со ка-
она од 5.000 до 100.000 динари и лицето во земјо-
делската задруга што ќе изврши некое од тие деј-
ствија или ќе издаде налог да се изврши тоа. 

Член 98 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

се казни за стопански престап деловниот сојуз ако 
врши некоја стопанска дејност или одделни работи 
спротивни на одредбите од оваа уредба. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
ва стопански престап со парична казна од 5.000 до 
100.000 динари и одговорното лице во деловниот 
сојуз. 

Член 99 
Со парична казна од 10.600 до 200.000 динари ќе 

се казни земјоделската задруга што не ќе обезбеди 
стручно раководеше со своите работи односно што 
не ќе. назначи управник или работоводител, што 
мора да го има според одредбите од оваа уредба. 

Член 100 
На повредите од оваа уредба и на постапката 

за примена на мерката одземање на имотната ко-
рист и на предвидените казнени мерки ќе се при-
менуваат и одредбите од чл. 76—83 од Уредбата за 
управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53). 

• 

Член 101 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казнат за прекршок одговорните лица во земјо-
делската задруга, ако одобрените промени во пра-
вилата на задругата не му ги достават без одла-
гање на окружниот суд при кој се регистрирани 
правилата. 

Административно-казнена^а постапка се води и 
решението за прекршокот од претходниот став се 
донесува според одредбите од Основниот закон за 
прекршоците. 

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ НАРЕДБИ 
Член 102 

Постојните земјоделски задруги и сојузи на 
земјоделските - задруги се должни своите правила 
и својата работа да ги сообразат со одредбите од 
оваа уредба во срок од една година од нејзиното 
влегување во сила. 

Откога ќе постапат според одредбите од пред-
ниот став постојните земјоделски задруги и сојузи^ 
на земјоделските задруги повторно ќе извршат ре-
гистрација во согласност со одредбите од оваа 
уредба. 

Народниов одбор на општината ќе донесе одлука 
за престанок на земјоделската задруга односно на 
сојузот што не ќе постапат според одредбите од 
овој член. 

Среда, 3 октомври 1956 

Член 103 
Постојните деловни сојузи се должни својата 

организација и работа да ги сообразат со одред-
бите од оваа уредба до 31 декември 1956 година. 

- Член 104 
За социјалното осигурување на членовите на 

земјоделските задруги и земјоделските задруги ор-
ганизирани кико претпријатија што работат во за-
другата или во самостојниот погон што го основала 
задругата, како и за плаќањето на придонесот за со-
цијално осигурување на тие лица, ќе се донесат 
посебни прописи. 

При претворањето на постојните погони во сто-
пански претпријатија и дуќани народниот одбор на 
општината ќе го применува членот 34 став 2 од 
оваа уредба со согласност од околискиот завод за 
социјално осигурување. 

Член 105 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да Еажи Основниот закон за земјо-
делските задруги од 6 јуни 1949 година. 

Остануваат во сила Основниот закон за задру-
гите од 18 јуни, 1946, доколку не е во спротивност 
со одредбите од оваа уредба и доколку не се одне-
сува на земјоделските задруги, како и Уредбата за 
имотните односи и за реорганизација на селанските 
работни задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/53). 

Член 106 
Поблиски прописи за примена на оваа уредба 

донесува, по потреба, секретарот за селско стопан-
ство и шумарство на Сојузниот извршен совет. 

Ако е во прашање расподелбата на вкупниот 
приход, прописите од претходниот став ги донесува 
секретарот за селско стопанство и шумарство на Со-
јузниот извршен совет цо согласност со сојузниот 
државен сет~г>етар за работи на финансиите. 

Член 107 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

На членовите 1—102 и 104—107 од пречистениот 
текст на Уредбата за земјоделските задруги им од-
говараат во заграда нагзедсните членови од Уред-
бата за земјоделските задруги што е објавена во 
,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54 и 34/56, и тоа: 
1—12 (1—12), 13—36 (14—37), 37—40 (40—43), 41—102 
(45—106) и 104—107 (107—110), со тоа што во члено-
вите 6, 17, 21, 27, 28, 32, 33, 37, '88, 89, 92, 93, 94 и 104 
од пречистениот текст се внесени и измените содр-
жани во точ. 1—8 и 14—19 одделот LXXXII под 1) 
од Прилогот I/A од Законот за надлежноста на на-
родните одбори на општините и околиите („Службен 
лист на-ФНРЈ", бр. 34/55), со кои се определени ра- ' 
ботите од надлежноста на народните одбори на око-
лиите пренесени во надлежност на народните одбо-
ри на општините и нивните совети и органи на упра-
вата. Членот 103 од пречистениот текст му одговара 
на членот 25 од Уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за земјоделските задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/56). 

Бр. 1331 
1 октомври 1956 година 

Белград 
Секретар 

за законодавство и организација 
на Сојузниот извршен совет, 

др Леон Гершковиќ, е. p. Ј 
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516 
Врч основа на членот 72 став 3 од Основниот 

закон за буџетите, во врска со членот 2 оддел 1 под 
а) точка 7 алинеја 2 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ПОСЕБНИ ПОЗАЈМИЦИ НА НА-
РОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА ДРУГИ ПОЛИТИЧ-
КОтаРИТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ ЗА ПОДМИРУ-
ВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ РАСХОДИ ПО БУЏЕТОТ ЗА 

1956 ГОДИНА 

I. На народните републики, на автономните еди-
ници, на околиите и општините, кои поради нерам-
номерно™ притечување на приходите на буџетот не 
се во можност од текуштите буџетски приходи да 
ги подмируваат буџетските расходи од точката II 
на оваа наредба, во периодот од 1 октомври до 15 
декември 1956 година Народната^банка ќе -им одо-
бри посебни краткорочни позајмици за подмиру-
вање на тие расходи 

И. Краткорочните позајмици од точката I на 
оваа наредба ќе се одобруваат за подмирување на 
следните расходи предвидени во буџетот за 1956 
година: 

1) за исплата на личните расходи; 
2) за исплата на материјалните расходи, освен: 

за набавка и дополнување на инвентарот, за по-
правки на згради и инвентар, за дотации на инве-
стиционите и буџетските фондови, за дотации на 
установите со самостојно финансирање, на стсиан-
ските и општествените организации, за финанси-
рање нестопански инвестиции, за обврските според 
буџетот, за буџетската резерва и за обврските од 
гаранциите. 

На народните републики што во своите буџети 
за 1056 година предвиделе дотација на републич-
киот фонд на водите, ќе им се одобрат краткорочни 
позајмици од точката I на оваа наредба и за испла-
та на таа дотација. 

III Позајмици според оваа наредба можат да 
им се одобрат само на оние политичкотериторијални 
единици од точката I на оваа наредба кои во пе-
риодот јануари—септември 1956 година оства* иле 
наплата на приходите' од данокот на доход најмалу 
во височина 80% од износот што е определен со 
републичките прописи, донесени согласно сојузниот 
општествен план, во смисла на членот 110 од Уред-
бата за данок от* на доход („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/56) 

TV Позајмиците за подмирување на расходите 
наведени во точката II можат да се одобрат нај -
многу до височина на износите во кои се предви-
дени тие расходи со тримесечните буџетски пла-
нови на приходите и расходите за IV тримесечје 
на 1956 година, и тоа само за ^извршениот дел од 
тие расходи до денот на одобрувањето на позајми-
цата според оваа наредба намален за износот на 
расположивите буџетски пригоди, 

V. На околиите може да им се даде кратко-
рочна позајмица според оваа наредба' ако прибават 
гаранција од народната република, а на општините 
ако прибават гаранција од око ли јата. 

VI. Позајмиците дадени според одредбите од 
оваа наредба треба да се вратат најдоцна до кра-
јот на буџетската 1956 година. 

Се овластува Народната банка' од теку штите 
приходи на буџетите на народните републики, на 
автономните единици, на околиите и општините за 
1956 година да ги наплати .износите во височина 
на позајмиците дадени според одредбите од оваа 
наредба. 

VII. Позајмиците дадени според оваа наредба 
се ослободуваат од плаќање интерес. 

VIII. Оваа наредба нлегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 12530 
28 септември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 

517. 
Врз основа на точкота 8 од Одлуката , за депо-

нирање гарантни износи од страна на стопанските 
организации по кредитите за дополнителните обр-
тни средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55), 
во врска со членот 2 оддел I под а) точка 50 с-ав 
2 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на у-
правата („Службен лист на ФНРЈ", бр.- 26/56), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ФАБРИКИТЕ ЗА ШЕ-
КЕР ОД ОБВРСКАТА ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАН-
ТНИ ИЗНОСИ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА 
1. Фабриките за шеќер се ослободуваат од обвр-

ската за депонирање гарантни износи по кредитите 
за дополнителните обртни средства наменети за 
откуп на шеќерна репка од родот на 1956 година. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр, 12117 
24 септември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

518. 
Врз основа на членот 27 од Законот за таксите 

и членот 167 од Уредбата за данокот на доход 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 18/56) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА РЕДОТ НА КНИЖЕЊЕТО НА БУЏЕТСКИТЕ 
ПРИХОДИ ШТО СЕ НАПЛАТУВААТ ОД НАСЕЛЕ-

НИЕТО 
1, Финансиските органи ;адлежни за наплата и 

книжење на приходите од населението (општински-
те управи за приходи) се должни, при наплатата 
на' овие приходи, примените уплати прво да ги 
книжат во корист на обложените такси на имот 
(тар. бр 61—66 од Таксената тарифа на Законот 
за таксите), додека овие приходи не се остварат со 
100% од задолжувањето. 

Кога во целост ќе се остварат приходите^ од 
'обложените такси на имот, примените уплати ќе се 
распоредуваат и ќе се книжат во корист на одделни 
видови приходи од населението што се обложуваат и 
задолжуваат (данок на поход, ланок на ппомет, 
општински локален данок, местен ссмопридонес 
ити.), сразмерно со нивното учество во вкупното 
задолжување на овие приходи. 

2. Сојузната управа за приходи и управите за 
приходи на народните републики, на автономните 
единици и народните одбори на околиите ќе ја кон-
тролираат правилноста на извршувањето на ова 
упатство. 
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3, Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службе« лист на ФНРЈ". 

Бр. И Ш 
14 септември 1966 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар. 
Зоран Полин, е. p. 

519. 
Но исполнување на условите од мл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија, врз основа на членот 13 од истиот 
закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ПОЖАРИТЕ, 

ЧЕВЛАРИТЕ И ТАНИНЦИТЕ НА ФНРЈ 
Се одобрува, според поднесениот статут, оснива-* 

њето и работата на Сојузот на друштвата на кожа-
рите, чевларите и танинците, со седиште во Загреб, 
а со дејност на целата територија на Југославија. 

Бр. 11349 
И септември 1956 година 

. Белград 
Државен секретар, 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

520. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи-

зацијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 
и членот 6 од Уредбата за југословенските стан-
дарди, за сојузните прописи за квалитетот на 
производите и за производителните спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦРТЕЖИТЕ ВО МА-
ШИНСТВО!^, ИЗДАНИЕ ОД 1952 ГОДИНА, И ЗА 
НИВНАТА ЗАМЕНА СО ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАН-

ДАРДИ ЗА ЦРТЕЖИТЕ ВО МАШИНСТВОТО, 
ИЗДАНИЕ ОД 1956 ГОДИНА 

I. Се ставаат вон сила југословенските стандар-
ди донесени со Решението за донесување југосло-
венски стандарди за цртежите во машинством 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/52 и со Решението 
за донесување југословенски стандарди за црте-
жите во машинством („Службен лист на ФНРЈ", 
број 62/52): 
Цртежи во машинством: Формати и 

мерила JUS М.А0.019 
Цртежи во машинство^: Превитку-

вање на цртежите JUS М.АО.ОН 
Цртежи во машинством: Линии JUS М.А0.020 
Цртежи во машинство^: Техничко 

писмо JUS М.А0.030 
Цртгжи во машинством: Ортогснал-

но простирање JUS М.А0.050 
Цртежи во машинством: Пресеци JUS М.А0.051 
Цртежи во машинством: Линии на 

прекршот, траги на рамни пресеци, 
шрафирање на пресеците JUS М.А0.032 

Цртежи во машинством: Заштеди на 
проекциите и упростувања при цр-
тањето JUS М.АО.053 

Цртежи во машинством: Означување 
на материјалите со шрафура и 
боја JUS М.АО.060 

Цртежи во машинегвото: Котирање JUS M.A0.Q8G 
Цртежи во машинством: Аксоломе-

триско проицирање JUS М.АО. 150 

2. Југословенските стандарди наведени во прет-
ходната точка престануваат да важат на 31 де-
кември 1956 година. 

3. Како замена за стандардите поброени во точ-
ката 1 од ова решение се донесуваат, во издание 
на Сојузната комисија за стандардизација, следните 
југословенски стандарди: 
Цртежи во машинством: Фор-

мати и мерила JUS М.АО,010—1953 
Цртежи во машинством: Пре-

виткување на цртежите JUS М.АО.ОИ—1956 
Цртежи во машинством: Лиега* JUS М.АО.020—1956 
Цртежи во машинством: Тех-

ничко писмо JUS M.A0.030—1856 
Цртежи во машинством: Орго-

гон а лио провоцирање JUS М. АО .050—1956 
Цртежи во машинством: Пре-

сеци JUS М.А0.051—1956 
Цртежи на машинством: За-

штеди на проекциите и у-
цростувања при цртањето JUS М.А0.053—1956 

Цртежи во машинством: Озна-
чување на материјалите со 
шрафура и боја JUS М.А0.060—1956 

Цртежи во машинством: Коти-
рање JUS М.А0.080—1956 

Цртежи во машинством: Аксо-
нометриоќо прождирање JUS М.А0.150—195tS 

4. Овие југословенски стандарди објавени се во 
посебно издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација, кое е составен дел од ова решение, 

5. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3496 
27 септември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

521. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за организа-

цијата и работата на Сојузната комисија за стандар-
дизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) и чле-
нот 6 од Уредбата за југословенските стандарди за 
сојузните прописи на квалитетот на производите и 
за оро и зво д ите л н ите спецификации („Службен лист 
на ФНРЈ"', бр. 17/51), Сојузната комисија за стандар-
дизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦРТЕ-

ЖИТЕ ВО МАШИНСТВОТО 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 
Цртежи во машинством: Видови цр-

тежи JUS М.А0 0Г2 
Цртежи во машинством: Заглавија, со-

ставнине, позициони броеви, из-
мени JUS М. АО 040 

Цртежи во машинством: Упростување 
при цртање на ситни детали JUS МАО (јг>6 

Цртежи во машинством: У простено 
прикажување на навои, виоци и на-
вртен JUS M.A0 072 

Цртежи во машинством: Упростено и -
шематско прикажување на метални 
федери * JUS M.A0 т 

Цртежи во машинством: Упростено и 
шематско прикажување на запча-
ници и на запчест преноси JUS М.А0.074 

Цртежи во машинством: Шематско 
• прикажување на тркалеечки лежи-

шта " JUS МА0.076 
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2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посс&цо издание нѕ Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решевме 

3. Овие југословенски стандарди ЕЛ егу иа ат БО 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3497 
27 септември 1956 година 

Белград 
Претседател 

ка Сојузната комнена 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторавнќ, е р. 

522. 
Брз основ?* на чл. 5 и 21 'од Уредбата 'за заемите 

за инвестиции (/3Служоен лист на ФНРЈ", бр 31 /56), 
а по прибавената согласност од сојузниот државен 
секретар за работи ка финансиите, J у г^ел он ене« ота 
инвестициона бенка распишува 

xvn КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗАРАДИ НАБАВКА НА ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗА-
ЦИЈА ОД УВОЗОТ ЗА ОПРЕМАЊЕ НА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈАТА ЗА НИСКОГРАДБА 
I. Со овој конкурс ќе се даваат инвестициони 

заеми од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд заради набавка на градежна механизација од 
увозот за претпријатијата за нискоградба, која треба 
да служи за изградба на патишта со современ 
коловоз. 

Поблиски податоци за Е И Д О Т на опремата уче-
сниците на конкурсот можат да добијат од Сојузна-
та градежна комора. 

II, Нг« овој конкурс можат де учествуваат граде-
жните претпријатија за нискоградба што ги испол-
ни ва ат следните услови: 

Г> веќе да изведувале работ]! на патишта со со-
времен коловоз; 

2) веќе да располагаат со извесна механизација 
за изградба на патишта со современ коловоз и во 
достаточна мерка да ја користа оваа. а опремата 
набавена со средствата на заемот добиени на овој 
конкурс најдобро да ја пополнува постојната ме-
ханизација, 

3) да располагаат со соодветни работилници и 
со стручен кадар за одржување на односната -меха-
низација и за ракување со неа. 

ГИ. Заемите според, овој конкурс се дава от под 
услов со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот, односно гарантот, 
да се обезбедува потполна набавка на опремата за 
која се бара заем. 

IV. Барањето за дг«вање инвестиционен заем 
треба да ги содржи податоците пропишани во чле-
нот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр 31/56), а се поднесува чз 
посебен образец (Зп образец) кој може да се добие 
кај Југословенската инвестициона батака и кај На-
родната банка 

V, Заемобарателот може дѕ понуди интересна 
норма и во половинки односио четвртини« процент. 

VI Понудениот срок за отплата на заемите спо-
ред овој конкурс не може да биде подолг од 15 
години. 

VS1. Кон барањето за заем се поднесува во сми-
сла на членот 17 точка 1 од Уредбата за заемите 
за инвестиции инвестиционен ел^бг»рѕт и тоа воз 
база на сегашните цени. 

Со оглед дека конкурсот се па опишува ср мо 
в::-Г>гвка на опрема, инвестициониот елаборат содржи: 

1) инвестициона програма изработена отпиен 
Уредбата за изработка и одобрување нп инвести-
ционата програма. („Службен лист на ФНРЈ4', 
5/54 и бр. 13, 36 и 54/55), мислење w -гг.ет-r оп 
»измена комисија и решение на надлежниот орган 
за одобрување на инвестиционата програма* со озна-

чување на вредноста и капацитетот на објектот чија 
набавка се одобрува со инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот на ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да.бидат поврзани во 
една целина и запечатени со печат од органот што 
го издал одобрението, 

2) спецификација на опремата, со означување ва 
главните карактеристики, како и на цените за секо-
ја позиција на опремата. 

Со оглед на специфичноста на намената како 
и на тоа дека е во прашање само набавка на опрема 
инвестиционата програма треба да ги содржи раз-
работени оние точки предвидени со Уредбата за 
изработка и одобрување . ' инвестиционата про-
грама што и одговараат нг- природата« на инвести-
циите за кои се бара заем и што ја докажуваат 
оправданоста на инвестиционото вложување -

VIII. Похрај земањето во оглед на можноста за 
отплатување на заемот и понудената интересна нор-
ма, заемите првенствено ќе им се одобруваат на прет-
пријатијата: 

1) кои со нова опрема постигнуваат сразмерно 
позначително зголемување на капацитетот на рабо-
тите и намалување на цените на изградбата по 
единица мерка, имајќи ги во предвид цените на 
изградбата во 1955 година; 

2) кои обезбедуваат подобро користење ка но-
вата механизација и намалување на работната сила; 

3) кои поповолно ја комплетираат постојната 
механизација и извршуваат сразмерно поголем обем 
на работите; 

4) кои изедат поголемо учество во трошоците на 
инвестициите; 

5) кои ЈЈудат покус срок за отплата на заемот 
IX. Во смисла на чл„ 8 и 57 од Уредбата за 

заемите за инвестиции корисниците на заемот одно-
сно нивните гаранти се должни да депонираат кај 
банката гарантен износ во височина од 5% од изно-
сот на одобрениот заем 

X Одобрувањето на инвестиционите заеми за 
намените од точката I на овој конкурс ќе се врши 
е гмо на оние заемобаратели што се во состојба во 
набавката на инвестиционен објект да вложат соп-
ствени средства или средства од гарантот во износ 
од 30% од пресметковната вредност на инвести-
циите, а во смисла на точката 3 гѓод б) од Решението 
за процентите на учеството на инвеститорите во тро-
шоците на инвестициите во стопанството што се фи-
нансираат од заемите одобрени во 1956 година од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд (. Слу-
жбен лист и а ФНРЈ" "г> 25/56) 

XI. Заемовгателпте се должни ѕрз пенови на 
членот 17 точка 2. од Уредбата за заемите за инве-
стиции, кон барањето за заем tTr> да п подне-
сат докази за обезбедување средства за положување 
галантен износ и ^ учество трошоците на инве-
стициите. предвидени рп том ТХ и X од овој конкурс. 
Доколку за оваа нел се вложуваат средства на га-
рантот, мора да се поднесе и писмена обврска на 
гарантот 

ХН. Барањето за заем за набавка на опрема го-
же да се поднесе само ако делот на потребните сред-
ства што треба да се намири од заемот не е помал од 
50 милиони динари. 

XIII. Зае ̂ барателот е должен за заемот да обез-
беди гаранција на> околината и гаранција на народ-
ната република. "За доказ на тоа- кон барањето за 
заем мора да поднесе соодветни изјави од околи-
ја та и народната република 

XIV. Барањето за инвестиционен заем со потреб-
ната документација се поднесува во четири при-
мерка до филијалите на Југословенската инвести-
циона банка, односно до нивното оснивање до фи-
лијалите на Народната банка, и тоа: 

во НР Србија: во Белград, Ниш, Заечар, Кр&ту-
евац. Чачак и Приштина; 

во НР Хрватска: во Загреб, Осиек, Риска и 
Сплит; 
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во НР Словенија: во Љубљана, Марибор, Конер 
и Цеље; , 

во НР Босна и Херцеговина: во Сг>раево, i 
Лука, Тузла и Мостар; 

во НР Македонија: во Скопје и Битола; 
во НР Црна Гора: во Титоград. 
Барањето мера да се поднесе најдоцна во срок 

од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот 
во „Службен лист на ФНРЈ". 

XV. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заемите за инвестиции („Слут 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), како и другите 
важечки прописи што се однесуваат на заемите за 
инвестиции. 

О. бр. 5 
0 август 1956 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Генерален директор. 
Аугустин Папиќ, е. p. 

523 
Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Службен лист »а ФНРЈ", б^, 31 
а по прибавената согласност од сојузниот државен 
секретар за работи .на финз^-- Југословен-
ската инвестициона банка распишува 

XVIII КОНКУРС 
Зх̂  ЛАПАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-

СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО ВО 1957 ГОДИНА 
I. Од средствата на Општиот инвестиционен 

фонд преку овој конкурс ќе им се даваат заеми: 
на стопанските поетпријатија и нивните чии* 
и здруженија, на задругите и нивните сојузи, на 
водните заедници, на селскостопанските установи 
со самостојно финансирање и на поли^^^-пте^^-
торијалните единици за сите селскостопански ин-
вестиции* вклучувајќи ги и мелиорациите. 

И. Заемите ќе се одобруваат под услов од сред-
ствата на заемот и од соедствзта со кои зч^ммо.зо^-
телот учествува во трошоците за инвестиции да се 
осигурува целосно довршување односно набавка на 
инве-стипионен објект за кот се бат>а заем. 

III. Од средствата на овие заеми не може да 
се набавува опрема што била употребувана. 

IV. Заемите за . реконструкција се одобруваат 
под услов заемобарателот покрај редовното пропи-
шано учество во трошоците за инвестиции да упо-
треби соодветни средства од амортизациониот фонд. 

V. Барањето за заем мора да ги содржи сите 
податоци пропишани со членот 16 од Уредбата за 
заемите за инвестиции, а се поднесува на посебни 
обрасци што можат да се добијат кај филијалите 
на Народната банка. 

VI. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да поднесе: 

1) инвестиционен елаборат со кој, покрај дру-
гото, се докажува: 

а) дека од средствата на заемот и од сред-
ствата со кои заемобарателот учествува во трошо-
ците за инвестиции се осигурува целосно довршу-
вање на инвестициониот објект за кој се бара заем; 

б) дека од приходот што се предвидува дет< а 
ќе се оствари по извршување на инвестициите ќе 
може да се врати заемот и да се плати интересот; 

2) доказе дека се обезбедени средства за пола^-
гање гарантен износ и средства- за учество на тро-
шоците за инвестиции. 

VII. Инвестициониот елаборат што се подне-
сува кон барањето за заем треба да биде. изработен 
според важечките прописи и да содржи: 

1) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
ционата програма и за полагање депозит за обез-
бедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54 и 36/55), ми-

слење и предлог од ревизиона комисија и решение 
од надлежниот орган, за одобрувале на инвестици-
оната програма, со назначување на вредноста и 
капацитетот на инвестиционите објекти за чија на-
бавка односно изградба се. одобрува инвестициона-
та програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизиона комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат на органот 
што го издал одобрението; 

2) список на сите градежни објекти, со означу-
вање на вкупната вредност за секој објект • 

3) идеен проект за секој градежен објект, из-
работен според Уредбата за градежното проекти-
рање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54). 

Во идејните проекти за инсталатерски рабон« 
(водовод, канализација, осветление ити.) доволно е 
да се поднесе диспозициона скица. 

За градежните работи место идејните проекти 
може да се поднесе и главниот проект. 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и ичега пат«"- -
ските работи, од кои може да се види како е дој-
дено до одделни количини на работи. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз. основа на едини чи ите 
цени. од 1956 година. 

Груб предмер и претсметка изработена в,:зз база 
на груб предмео нема да се земаат во об>>ир; 

4) спецификација на опремата со назначување 
на главната карактеристика, како и нз г * 
секоја позиција на опремата (одвоено за увозна, а 
одвоено за домашна опрема) и на трошоците за 
монтажни работи; 

5) спецификација на другите трошоци tea про-
ектирање, за истражувачки работи, трошоци на 
инвеститорот, ка откупот, отштета та. за кадрови i е 
и ел.). 

VIII. По исклучок од одредбите на претходна-
та точка, заемобарателот може да поднесе упро-
стен инвестиционен елаборат, согласно одредбите 
на Наредбата за поднесување упростени инвести-
циони елаборати по заемите за инвестиции во сел-
ското стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/56), при барањето на заеми: 

1) за мелиорациони објекти односно работи чи-
ја вкупна вредност со сите поднамени (опрема, 
долгогодишни засади и др.) не преминува износ од 
3 милиони динари; 

2) за економски згради или објекти за ускла-
диштување, доработка и преработка на 'селског/ ' -
папски производи, чија поединечна вредност заедно 
со опремата што им припаѓа не преминува износ 
од 3 милиони динари;, 

3) за сите видови овошни градини на површи-
на од 10 хектари и помала, и за лозја и други дол-
гогодишни засади на површина од 5 хектари и по-
мала, без оглед на нивната вредност; 

4) за работен и приплоден добиток и за, сел-
скостопачска и друга опрема што служи за изве-
дување во сопствена режија на инвестициони об-
јекти или работи во . селското стопанство, или за 
ускладиштување, доработка и преработка на сел-
скостопански производи, во вкупна вредност од 3 
милиони динари и помала. 

IX. На овој конкурс заеми ќе им се одобруваат 
првенствено на оние заемобратели од точката I од 
овој конкурс кои со бараниот заем и со сопственото 
учество проблемот на целата своја инвестициона 
изградба го решаваат, во целост. Овие зармо^патр^м: 
се должни, покрај другото, да поднесат комплетна 
инвестициона програма составена ВРЗ основа ттч 
нивниот пер афективно - ор г а низ а и и опен стопански 
план (селскостопанска оонова), како и самиот овој 
план. Ако заемобарателот и поднел на - банкар 
посебни барања за добивање заеми за намени за 
код се даваат средства вон конкурс, е должен да 
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& поднесе на банката податоци за тие барања, Како 
и во својата сметка на речтабилптгтот на инвести-
циите да ги опфати и овие инвестиции. 

X. Ако еден заемобарател бара инвестиционен 
заем за повеќе намени, е должен за заем За секоја 
намена да поднесе посебно барање, со соодветните 
документи и податоци, со тоа да може да поднесе 
единствена инвестициона .програма за сите намени 
за кои се бара заем, ако со таа програма пр?"ттт' " 
на 'инвестициите за сите намени се решава во це-
лост 

XI. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да ги поднесе и долу наведените податоци, ако 
инвестиционата програма веќе не ги содржи, и тоа: 

1) за хидро-мелиооациони објекти: - -
а) податоци дали организирањето на изведбата 

на мелиорационите работи е. извршено преку водна 
заедница, земјоделска задруга или на друг начин; 

б) податоци за сопственоста (дали е во приватна 
или општествена сопственост) на земјиштето што 
Е ? мелиорира. К Г Ј К О И з а . односов на земјиштето -во 
приватна сопственост спрема општествената соп-
ственост; -

в) податоци за височината на водниот придо-
нес, дали тој се наплатува .и дали постојат соодвет-
ни водостопански фондови; 

г) дали мелиорацијата е сврзана со извршува-
њето на некои претходни работи (дали е потребно 
обезбедување на мелиорационото земјиште од по-
рои, ерозија- и ел., како и примена на соодветни 
мерки и колку средства се потребни за овие работи); 

д) потврда од органот надлежен за работи на 
водостопанството дека не постои судирање меѓу до-
сега изработените мелиорациони објекти и новиот 
инвестиционен објект, како и потврда дека новиот 
шгвесввдиовен. објект се . вклопува во постојниот 
водостопански систем; 

2) за овошка градини, лозја, хмелнигди и дру-
ги долгогодишни засади: 

а) потврда од надлежниот стручен околиски 
орган дека овошната градина; лоз ј ето, хмелни>".лт 
или други долгогодишни засади се подигаат на ово-
штарско, лозјарско односно соодветно подрачје, и 
дека сортите се предвидени со реоиизацијата; 

б.) скица на земјиштето на кое се подига заса-
дот, со ознака на парцелите; 

в) педолошка анализа; 
г) податок за постоење на вода со назначување 

на начинот на снабдување; 
д) податок за начинот на обезбедување на 

ѓубре; 
ѓ) податоци за видот, потеклото и начинот на 

обезбедување на посадочниот материја д; 
е) податоци за односот на столните и винските 

сорти грозје во;проценти. 
ХН. Ако за изградбата односно набавката на 

инвестиционен објект се потребни девизни средства, 
банката може врз основа на членот 40 став 2 од 
Уредбата за заемите за инвестиции заедно со одо-
брението на заемот да обезбеди девизни средства 
според посебни прописи на Сојузниот извршен совет. 

XIII. Заем ќе им се одобри на оние заемобара-
тели што ќе ги исполнат сите услови предвидени 
со овој конкурс и што ќе дадат најповолни понуди 
во поглед: 

1) на срокот за враќање на заемот; 
2) на интересната норма, која може да се по-

нуди и во половинки односно четвртинки; 
3) на процентот да учеството со сопствени сред-

ства во трошоците за инвестиции, 
XIV. Отплатување^ на заемот се врши со пол-

годишни или годишни ануитета 
Срокот за отплатување на заемот почнува да 

тече ссГ денот што со договорот за заем е утврден 
меѓу банката и корисникот на заемот, без оглед 
на тоа дали инвестициониот објект е завршен во 
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предвидениот срок (член 44 од Уредбата за заемите 
за инвестиции). 

XV. Понудените срокови за отплата на заемот 
на овој конкурс не можат да бидат подолги: -
1) за мелпорациони работи-објекти — од 50 години; 
2) за подигање . на овошни градини, 

лозја, мелници и други долгогоди-
шии засади —.. г — ' г — — од, 20.години; 

3) за економски згради од тврд мате-
ријал — ~~ —' од 40 години; 

4ГЈзА економски згрзди од мешан ЈИ 
слаб материјал . — ^од 15 години; 

5) за објекти за ускладиштување, до-
работка и Преработка ва селско-
стопански производи одтврд мате- ... 
ри јал — — _ —~ одг 25 години; 

6) за објекти за ускладиштување, д о -
работка и преработка на сеџско-
стобански производи од мешан и 
слаб материјал - — - од 15 години; 

7) за работен и приплоден добиток — од 5 години; 
8) за опрема на селскостопански »ло-

тски, на специјализирани работил-
ници за поправка на селскосто-
п анс ки машини,-- на претпријатија 
што се занимаваат со ;е*куп и гфо-
дажба на • селскостоп&нски произ-
води, на претпријатија за промет 
на средства за селокостопанско 
производство и за опрема на ри-
барски шзетпррЈатија м задруги — од 10 години. 

XVI. Во смисла на Уредбата за депонирање .га-
рантни износи по заемите за инвестиции (,Службен 
лист на ФНРЈ", бр 12/55) заемобарателите .се обвр-
зан по одобрувањето на з&емот да депонираат ка ј 
банката гарантен., износ „во височина. .од_5% од из-
носот на заемот односно во височина што ~ ќе -биде 
во важност во времето на одобрувањето на -заемот, 
освен по заемите за набавка на селскостопанска 
опрема и добиток, за кои намени не се полагаат 
гарантни износи (член 57 став 2 од Уредбата за 
заемите за инвестиции). 

Исто така, заеми ќе им се одобруваат само на 
оние заемоб брате ли што се во состојба во изградбата 
или набавката на инвестиционен објект за кој ба-
раат заем да учествуваат во трошоците за инве-
стиции најмалку во височина што ќе биде опреде-
лена според прописите што ќе важат во времето 
на одобрувањето на заемот. 

XVII. Заемобарателите се должни за заеми ,до 
10 милиони динари да обезбедат гаранција ва оп-
штината, а за заеми над 10 милиони д и н а р и г а -
ранција на око ли јата. 

Банката може за заемите над 10 милиони дина-
ри да бара и гаранција на автономната единица или 
народната република.. 

XVIII. Барањето за одобрување на инвестици-
онен заем и инвестициониот елаборат со сите при-
лози се поднесува во 3 примерци на територијално 
надлежната филијала на Југословенската инвести-
циона банка почнувајќи од 15 октомври 1956 година. 

XIX. Ако банката го одбие барањето за заем, 
заем обара тел от може во случај повреда на зако-
нитоста да бара поништување на одлуката на бан-
ката. Барањето за поништување на одлуката му 
се поднесува во смисла на членот 25 од Уредбата 
за заемите за инвестиции на сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите во срок од 15 дена 
од денот на приемот на решението за одбивање на 
барањето за заем. 

XX. Во 1957 година ќе се одобруваат заеми по 
сите поднесени барања вклучени во овој конкурс 
доколку со Сојузниот општествен план за 1957, го-
дина ќе бидат доделени средства за намените за 
кои се поднесени барања за заеми. 

XXI. Првенство за разгледување и добивање 
заем ќе имаат барањата за заем поднесени до 15 
ноември 1956 година. Според условите на овој кон-
курс бавната ќе прима барања за заем и по овој 
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срок. но заем по нив ќе Одобрува само доколку ќе 
преостанат средства по одобрувањето на заеми спо-
ред бараката поднесени до 15 ноември 1Ѕ5^ година. 

XXII. Во се' друго за овој конкурс важат од-
редбите на Уредбата за заемите за инвестици („Слу-
жбен лист на ФНРЈ"* бр. 31/56) и другите важечки 
прописи што се однесуваат на заемите за инве-
стиции. 

О. бр. Ѕ 
28 август 1956 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Генерални директор, 
Аугустин Пвддоќ, е. р. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на членот 23 став 5 од Уредбата 

за организацијата и работата »а Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува за државен советник во Секре-

таријатот за просвета и култура на Сојузниот из-
вршен совет Лепа Перовиќ, досегашен секретар за 
просвета на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 2209 
27 септември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зековмќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р, 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 32 од 5 јули 1956 годара објавува: 
Одлука за одобрување на претсметката на при-

ходите и расходите еа републичките буџетски фон-
дови за 1956 година; 

О д л у к а ^a одобрување статутите на: Трговската 
комора ва Народна Република Србија, Селско-
стопанската комора ва Народна Република Србија 
и Ссобоаќајната комора на Народна Република 
Србима, 

Одлу« за потврда ва статутите ва околиите; 
Одлука за оснивање на виши комерцијални шко-

.ли во Белград и Биш; 
Одлука за уважуваше оставката и за определу-

ваше дополнителните избори за упразнеггото место 
на народен пратеник еа Соборот на производите« 
пите на Народната скупштина на Народна Репу-
блика Србија; 

Одлука за избираше судии на Врховниот суд на 
Народна Република Србија и на окружните судови; 

Одлука за разрешување од судиската должност 
на судиите ва окружните и на окружните стопански 
судови; 

Одлука за разрешување и избираше еден член 
на Извршниот совет на Народна Република Србија; 

Одлука за траење на скупиринскиот одмор во 
1956 година; 

Препорака до народните одбори на околиите за 
спојување на градежните претпријатија; 

Решение на Републичката изборна комисија на 
Народна Република Србија за распишување допол-
нителна избор за избирање народен пратеник на 
Соборот на производителите на Народната скуп-
штина на Народна Република Србија; 

Правилник за уредуваше на пазарите на добиток, 
на панаѓурите (саемите) и на изложбените простории; 

Објава на Републичката изборна комисија на 
Народна Република Србија за потврдената канди-
датура за избирање народен пратеник на Републич-
киот собор на Народната скупштина на Народна 
Република Србија. 

Во бројот 33 од 14 јули 1956 година објавува; 
Наредба за дополнение на Натедбата за зана-

етчиските дејности што се сметаат сродни односно 
што се дополнуваат меѓусебно; 

Наредба за измена на Наредбата за определува-
ње селата и помалите места во кои приватна зана-
етчиска дејност може да врши и лице без спрема 
на висококвалифициран односно квалифициран за-
наетчиски работник; 

Наредба за дополнение на Наредбата за стопан-
ските дејности што се сметаат слични на занаетчи-
ската дејност; 

Правилник за составот и начинот на избор на 
претставници за собранието на Занаетчиската комора 
на Народна Република Србија; 

Решение за разрешување од должноста члено-
вите на Околиската изборна комисија за Изборната 
околија бегејска. 

Во бројот 34 од 21 јули 1953 година објавува: 
Закон за високите школи; 
Закон за утврдување начинот и условите за 

оснивгње и укинување на средните училишта; 
Закон за прогласување на Законот за прекр-

шоците против јавниот ред и мир; 
Закон за дополнение на Законот за правата 

и должностите, избирањето и отповикот на народ-
ните пратеници на Народната скупштина на На-
родна Република Србија; 

Закоп за измени и дополненија на Законот за 
аграрната реформа и внатрешната колонизација; 

Одлука за височината на дневниците за службе-
ни патувања и за височината на надоместокот за 
одвоен живот на службениците на републичките 
органи и установи. 

Во бројот 35 од 28 јули 1956 година објавува: 
Решение за именување членови на Советот на 

Радио Нови Сад; 
Решение за измена и дополнение на Тарифата 

за превоз на патници и багаж во меѓумесниот ав-
тобуски сообраќај на територијата на Народна 
Република Србија; 

Правилник за односот на практичната работа 
и теориската настава на училиштата за учениците 
во стопанството; 

Исправка на Одлуката за височината на днев-
ниците за службени патувања и за височината ва 
надоместокот за одвоен живот на службениците на 
републичките, покраинските и обласните органи и 
установи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 38 од 17 јули 1956 го-
дина објавуваат: 

Уредба за пренесување работите во надлежност 
на републичките органи на управама; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за организацијата и работењето на Извршниот совет 
на С зборот на НР Хрватска. 

Во бројот 39 од 20 јули 1956 година објавуваат: 
Одлука за условите за намалување катастар-

скиот приход поради елементарни непогоди; 
Одлука за нормите на придонесот за кадрови 

во стопанството за 1956 година; 
Одлука за распоредот и начинот на употреба 

на средствата за подобрување условите за кори-
стење на одморот на работниците и службениците; 

Одлука за именување претседател и членови на 
одборите и комисиите на Извршниот совет; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање народен пратеник во Соборот на про-
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^водителите на Соборот на Народна Република 
Хрватска. 

Во бројот 40 од 24 јули 1956 година немаат Слу-
жбен дел, 
УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕ-

НИЈЕ 
„Урадиш лист Људске Републике Словеније" во 

бројот 25 од 26 јули 1956 година објавува: 
Уредба за пренесување работите од досегашна-

та надлежност на Извршниот совет на Народното 
собрание на Народна Република Словенија врз ре-
публичките управни органи; 

Одлука за нормите на придонесот за кадрови 
за 1956 година; 

Одлука за промена на името на Институтот за 
национални прашања при Универзитетот во Љу-
бљана ; 

Одлука за тоа кои органи вршат со закон опре-
делени надзорни права и должности спрема оддел-
ени републички установи', 

Одлука за определување управните органи што 
ги вршат спрема републичките комисии правата и 
должностите од членот 50 на Законот за државна-
та управа; 

Одлука за тоа во надлежност на кои управни 
органи спаѓаат комисиите на бившите републички 
управни органи што биле укинати со Законот за 
управните' органи во Народна Република Слове-
нија; 

Одлука за височината на дневницата за слу-
жбени патувања и за височината на надоместокот 
за одвоен живот на службениците на републичките 
органи и установи; 

Одлука за конкурс за прием на нови студенти 
на Медицинскиот факултет при Универзитетот во 
Љубљана; 

Наредба за заштитно-бележење на говедата, ка-
ко и на овците и козите во пограничната зона. 

Во бројот 26 од 2 август 1956 година објавува: N 
Одлука за промена на името на општината 

Чрна при Преваљах; 
Решение за пренесување правата и должно-

стите на републичките државни органи спрема 
Хмељната комисија за Словенија во Жалец врз 
Околискиот народен одбор Цеље; 

Правилник за извршување на Законот за гро-
биштата. 
СЛУБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БО-

СНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 
„Службени лист Народне Републике Босне и 

Херцеговине" во бројот 12 од 15 јуни 1956 година 
објавува: 

Одлука па оа^оетттупанчр нд портгрдателот тл на 
член на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за избирање претседател на Извршниот 
совет на НР БиХ; 

Резолуција за мерките за унапредување состој-
бата во трговијата, угостителството и селското сто-
панство на НР БиХ; 

Одлука за разрешување секретарот на Народ-
ното собрање на НР БиХ; 

Одлука за разрешувањето на народниот пра-
теник Нисим Албахариј од должноста секретар на 
Извршниот совет и за петово то избирање за секре-
тар на Народното собрание на НР БиХ; 

Одлука за скупштинскиот одмор на Народното 
собрание на НР БиХ во 1956 година; 

Одлука за измена на границите помеѓу Народна 
Република Босна и Херцеговина и Народна Репу-
блика Хрватска; 

Одлука за расподелба на наплатената пашарина 
на планинските пасишта во 1956 година; 

Уредба за измени на Ур^дСчЈта за забрана на 
држење кози 

Одлука за престанок -со работа на укинатите 
и за отпочнување со работа на новите републички 
органи на управата и републички совети; 

Одлука за определување проценет од годишниов 
износ на данокот на доход кој има да се наплати 
за I и II тримесечје 1956 годиш; 

Одлука за најголемите количини чна сеча на игло-
листи и лисјари во шумите од општонародниот 
имет за поодделни шумски подрачја во 1956 година; 

Одлукава дополнение на Одлуката за овласту-
вање Одборот за стопанство и буџетски прашања да 
донесува решенија за работите од надлежноста на 
Извршниот совет на Народна Република Босна и 
Херцеговина; 

Одлука за утврдување распоните за определува-
ње височината на пашаршзата на планинските па-
сишта во 1956 година; 

Одлука за утврдување бројот на членовите на 
републичките совети; 

Одлука за определување организациите што по-
крај оние определени со згжон делегираат свој прет-
ставник во поодделни републички совети; 

Одлука за определување срокот за ускладување 
на органите на управата и на советите на народните 
одбори со одредбите на Законот за органите на упра-
вата на Народна Република Босна и Херцеговина; 

Одлука за утврдување текстот на свечената изја-
ва на републичките државни секретари, републич-
ките државни потсекретари, секретарите во Извр-
шниот совет на Народна Република Босна и Херце-
говина и на секретарите на секретаријатите на ре-
публичките совети; 

Одлука за пренесувањето на .управувањето со 
Републичкиот фонд за патишта; 

Одлука за условите и начинот на финансирање 
на републичките буџетски инвестиции во 1956 го-
дина ; 

Одлука за измена на Одлуката за Техничката 
секција за патишта во Сараево; 

Одлука за измени на Одлуката за техничките 
секции за патишта во Бања Лука .и Добој; 

Решение за именување претседатели на репуб-
личките совети; 

Решение за назначување републички државни 
секретари, републички државни потсекретари, се-
кретари во Извршниот совет на Народна Република 
Босна и Херцеговина и секретари на секретаријатите 
на републичките совети; 

Решение за Болницата за туберкулоза на белите 
дробови во Касиндол; 

Решение за именување членовите на Советот 
за култура на Народна Република Босна и Херцего-
вина од редот на граѓаните; 

Решение за именување членовите на Советот за 
школство на Народна Република Босна и Херцего-
вина од редот на граѓаните; 

Решение за именување членовите на Советот за 
здравје на Народна Република Босна и Херцего-
вина од редот на граѓаните; 

Решение за именување членовите на Советот за 
за социјална заштита на Народна Република Босна 
и Херцеговина од редот на граѓаните; 

Решение за признавање стручните испити на ра-
ботниците во угостителството; 

Наредба за одбраната од поплава, за генералниот 
план и за организација на мрежата на.органите за 
одбрана од поплава; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот* за дипломскиот испит во средните стручни 
училишта; 

Решение за назначување старешини на управите, 
дирекциите и инспекторатите; : • 

Решение за именување Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за станбена изградба; 

Решение за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот ловечки фонд; 

Решение за измени во составот на Околиската 
изборна комисија за избирање одборници во народ-
ните одбори на подрачјето на Околината Бихаќ; 

Исправка на Законот за органите на управава 
Народна Република Босна и Херцеговина, на Опште-
ствениот план на Народна Република Босна и Херце-
говина и на Прегледот на приходите и расходите на 
републичките установи со самостојно финансирање 
за 1956 година кон "Буџетот на Народна Република 
Босна и Херцеговина; 
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Исправка на Решението за оснивање Болница за 
микотични заболувања „Др Симо Милошевих" во 
Сараево. 

Во бројот 13 од 20 јуни 1956 година објавува: 
Указ* за прогласување на Законот за укинување 

на Законот за Републичкиот ивестиционен фонд; 
Указ за прогласување на Законот за укинување 

на Законот за Фондот за стопански инвестиции во 
економски недоволно развиените околии; 

Указ за прогласување на Законот за даночното 
книговодство; 

Наредба за испитната .комисија за испитите на 
квалифицирани и висококв а лифицирани работници 
од текстилната струка; 

Програма за испитите на квалифицирани и ви-
сококвалифицирани работници од хемиската и хе-
м иско - ф ар мацеутск о -био лошк ата струка; 

Список на овластените проектанти за градежно 
проектирање. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Маке-

донија во бројот 15 од 31 мај 1956 година објавува: 
Закон за Универзитетот во Скопје; 
Закон за Институтот за национална историја; 
Објава за дополнителен избор за народен пра-

теник на Соборот на производителите. 
Во бројот 16 од 18 јуни 1956 година објавува: 
Уредба за работата на семечистателните станици 

и триерите во јавна употреба и за контролата на 
семенскиот материјал; 

Уредба за оснивање Републички фонд за стан-
бена изградба; 

Уредба за Републичкиот фонд за истражувачки 
работи; 

Уредба за надоместување на трошоците на ли-
цата, организациите и установите при спроведување 
општи акции за сузбивање и уништување на пле-
вел ите; 

Уредба за изменување и дополнување на Уред-
бата за оснивање на Рударско-металуршка инспек-
ција; 

Одлука за доделување средства од Републичкиот 
фонд за унапрдување на шумарството на фондовите 
за унапредување на шумарство на народните одбори; 

Одлука за контингентирање на дрвната маса за 
сечење во 1956 година; 

Одлука за расподелба на добивката на шумските 
стопанства; 

Решение за определување на плевелни растенија 
кои е прогласуваат за многу штетни; 

3 Решенија за одредување подрачја подложни на 
Смизање и одронување. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 13—14 од 5 јули 1956 година објавува: 

Закон за апотеките; 
Одлука за избирање претседател на Врховниот 

суд на Народна Република Црна Гора; 
Одлука за разрешување на претседателот и на 

судија на Окружниот суд во Титоград; 
Одлука за избирање судии на Врховниот суд на 

Народна Република Црна Гора; 
Одлука за избирање претседател и судии на 

Окружниот суд во Титоград; 
Одлука за разрешување од должност на член на 

Извршниот совет;. 

Одлука за разрешување на претседателот и на 
судија на Врховниот суд на Народна Република 
Црна Гора; 

Одлука за одобрување на пресметките на ре-
публичките буџетски фондови з а 1956 година; 

Одлука за одобрување на измените и дополне-
нијата на правилата на Здружението на произво-
дителите на дрво и дрвни производи на Народна 
Република Црна Гора; 

Одлука за укинување на Одлуката за начинот 
на формирање и кредитирање на средствата на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање станбената из-
градба и запреиесување ^потрошените средства на 
Републичкиот фонд за ^редирање на станбената 
изградба во Републичкиот фонд за станбена изгра-
дба; 

Одлука за височината на дневниците за слу-
жбено патување и за височината на надоместокот 
поради одвоениот живот од фамилијата на службе-
ниците на републичките органи-и установи, во На-
родна Република Црна Гора; 

Решение зџ именување управен одбор на Ре-
публичкиот фонд за станбена изградба; 

Решение за задолжителното здружување на но-
вооснованото -претпријатие Хидроелектрана „Гла-
ва Зета" во Заедницата на електростспанскпте прет-
npiji^Tftifi 

Решение за именување изборна комисија на На-
родна Република Црна Гора за спроведување избо-
рите за народни пратеници за Народното собрание 
на Народна Република Црна Гора; 

Решение за именување изборна комисија на На-
родна Република Црна Гора сгп^чед^-ач«,? 
борите за одборници на народните одбори на тери-
торијата на Народна Република Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

515. Пречистен текст на Уредбата за земјо-
делските задруги — — — — — — 721 

516. Наредба за давање посебни позајмици на 
народните републики, и на други поли-
ти чкотеритори јални единици за подмиру-
вање определени расходи по буџетот за 
1956 година — — — — — — — — 729 

517. Наредба за ослободување на фабриките 
за шеќер од обврската за депонирање га-
рантни износи по кредитите за дополни-
телните обртни средства — — — — 729 

513. Упатство за редот на книжењето на бу-
џетските приходи што се наплатуваат од 
населението . — — — — — — — 729 

519. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на друштвата на кожа-
рите, чевларите и ташшците на ФНРЈ — 730 

520. Решение за престанок на важењето на 
југословенските стандарди за цртежите 
во машинство^. издание од 1952 година, 
и за нивната замена со југословенски 
стандарди за цртежите во машинство, из-
дание од 1956 година — — — — — 730 

521. Решение за југословенските стандарди за 
цртежите во маштшството — — — — 730 

522. XVII конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд заради набавка на граде-
жна механизација од увозот за опремање 
на претпријатијата за нискоградба — — 731 

523. XVIII конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за инвестиции во селското 
стопанство во 1957 година — — — — 732 
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