
»СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
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БЕЛГРАД 
БРОЈ 19 ГОД. X 

203. 
Врз основа на чл. 81 ст. 3 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
I. НАДЛЕЖНОСТ И СОСТАВ НА СОВЕТОТ 

Член 1 
Сојузниот извршен совет, како извршен орган 

на Сојузната народна скупштина, ги врши рабо-
тите од својата надлежност врз основа и во рам-
ките на Уставот, законите и другите акти на Соју-
зната народна скупштина а на начинот утврден со 
одредбите од оваа уредба. 

Член 2 
Сојузниот извршен совет се состои од најмалку 

15 членови што, согласно чл. 82 ст. 1 од Уставниот 
за$он, ги избира Сојузната народна скупштина од 
членовите на Сојузниот собор. Претседателите на 
републичките извршни совети по функцијата се 
членови: на Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Сојузниот извршен совет може да и' предложи 

на Сојузната народна скупштина да го наголеми 
или намали бројот на членовите на Советот, или 
да избере односно разреши поодделен член на Со-
ветот. 

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И 
СЕКРЕТАР 

Член 4 
Претседателот на Републиката е Претседател 

на Сојузниот извршен совет. 
Сојузниот извршен совет има два или повеќе 

потпретседатели и еден секретар. 
Член 5 

Претседателот го претставува Сојузниот извр-
шен совет. 

Претседателот потпишува уредби и одлуки за 
ратификација на меѓународните договори и дру-
гите спогодби што ги ратифицира Советот. 

Член 6 
Во случај на отсутност или подолга болест на 

Претседателот на Републиката, во вршењето на 
неговите права во Сојузниот извршен совет го за-
менува потпретседателот ка Сове тот што му е опре-
делен за заменик. 

Член 7 
Потпретседателите вршат работи определени со 

оваа уредба, како и други работи што ќе им ги 
определи Советот. 

Член 8 
Секретарот на Сојузниот извршен совет пригот-

вува седници на Советот, се грижи за испраќањето 
на заклучоците на Советот до сојузните органи на 
управата и до другите државни органи и за спро-
ведувањето на тие заклучоци, го чува државниот 
печат и оригиналните текстови на закони, уредби 
и други прописи на Советот, води преписка од име-
то на Советот, и, врши други работи што ќе му ги 
определи Советот. 

Секретарот ги потпишува, во рамките на овла-
стени јата што му ги дал Советот, решенијата за на-
значување и другите решенија што ги донесува Со-

ветот и донесува решенија за службеничките од-
носи на службениците на Советот, како и други 
решенија за кои ќе го овласти Советот. 

Секретарот има наредбодавно право за извршу-
вање на претсметката на Сојузниот извршен совет. 
Вршењето на ова право секретарот може да го пре-
несе на секретарите за поодделни области на ра -
боти во Сојузниот извршен совет (секретари во Со-
ветот), шефови на кабинети, како и на своите по-
мошници. 

Во случај на отсутност или спреченост на се-
кретарот на Советот, го заменува членот на Сове-
тот што му го определил Советот за заменик. 

Член 9 
По својот избор Сојузниот извршен совет на 

првата седница избира меѓу своите членови пот-
претседатели и секретар. Тие се избираат за вре-
мето за кое е избран Советот. 

Пред изборот на потпретседателите Советот од-
лучува колку потпретседатели ќе избере. 

Изборот на потпретседателите и секретарот се 
врши врз основа на поединечни предлози. Предлози: 
може да подаде секој член на Советот. 

Ако има двајца или повеќе кандидати, избран 
е оној кандидат што добил најголем број гласови. 

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

III. РАБОТА НА СОВЕТОТ 

а) Седници 
Член 10 

Сојузниот извршен совет одлучува за работите 
од својата надлежност на седница, освен ако за 
решавање на поодделни работи со оиаа уредба не 
е определено поинаку. 

Член 11 
Седниците на Советот ги свикува Претседате-

лот или еден од потпретседателите. 
Седница ќе се свика и по барање од најмалку 

_ пет члена на Советот. 
Поканата за седници ги содржи прашањата што 

ќе бидат предложени за дневен ред на седницата. 
На членовите на Советот најдоцна на три дена 

пред седницата ќе им се испрати материјал за се-
кое прашање предложено за дневен ред на зака-
жаната седница. 

Советот може да определи еден постојан ден за 
периодично одржување на своите седници. 

Член 12 
На седниците на Советот им претседава Прет-

седателот на Советот. 
Кога Претседателот не присуствува на седни-

цата, претседава еден од потпретседателите. 
Член 13 

На седницата на Советот можат да бидат пови-
кани државните секретари, раководителите на дру-
ги самостојни органи на управата, секретарите и 
шефовите на кабинети во Советот, потсекретарите 
и поодделни стручњаци. 

Советот може да одлучи на седницата да можат 
да присуствуваат и претставници на печатот и 
други лица. 

Член 14 
Член на Сојузниот извршен совет може пред 

седницата или на седницата да предлага поодделни 
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прашања да се е.лг.гл1 на дневен ред. Ако предло-
гот е ставен пред седницата, се упатува до надле-
жниот одбор или комисија односно до овластениот 
п о т и р ет е е д а 1 е л или до секретарот на Советот. 

Врз основа на п р ж е н и т е предлози за ставање 
поодделни прашана на дневен ред предлогот на 
дневниот ред го утврдува Координациониот одбор. 

Дневниот ред ка седницата го утврдува Соју-
зниот извршен севет. 

Во случај на ЈПГ:ост Советот може да одлучи да 
стави на дневен ред и прашање по коешто на чле-
новите на Соседот не им е претходно упатен мате-
ријал. 

Член 15 
Здраво да учествуваат во претресот на седни-

цата на Советот инает членови ге на Советот. 
Членовите на Советот метат , пред и за време 

на претресот в з Советот, да предлагаат измени и 
дополненија во нацртите на закони и прописи што 
ги донесува Советот, се' додека нацртот не ќе биде 
ста? :-н на гласање. 

Член свите на Советот учествуваат и во рабо-
тата па одборите и комисиите на Советот чии се 
членови и вршат други работи што ќе им ги од-
реди Советот. 

Член 16 
Во текот на претресот или по завршениот пре-

трес Советот може да одлучи предлог на пропис 
или друго прашање да се симне од дневниот ред, 
како и предлогот да се врати до одборот или коми-
сијата на проучување или изработката на нов на-
црт да му ја довери на надлежниот секретаријат 
на Советот. 

Член 17 
Советот донесува полноважни заклучоци со 

мнозинство гласови ед присутните членови. 
Гласањето е јавно и се врши со дигање рака 

или поименично. 
Член 18 

Советот своите акти ги донесува во форма на 
уредби, одлуки, упатства и решенија. 

Со уредба Советот донесува општи прописи врз 
сенева на свластенијата и заради извршување на 
закони. Со уредба и се ратнфицираат меѓународ-
ниве договор;: и други спогодби што имаат карак-
тер на општи прописи, се донесуваат прописи за 
организацијата и работењето на Советот, за орга-
низацијата на сојузните државни секретаријати, 
за отпивањето и организацијата на самостојните 
сојузни органи на управата и самоуправните уста-
нови што ги оснива Советот, и се утврдуваат оп-
штите начела за организација на органите на др-
жавната управа и самоуправните установи. 

Советот донесува одлуки кога е тоа предвидено 
со закон или уредба, кога решава за поодделни 
прашања и мерки од општо значење, како и за 
други прашања од поопшто значење кои не се 
уредуваат со уредби или упатства. Советот доне-
сува во форма на одлука и акти за ратификација 
на меѓународните договори и спогодби што немаат 
карактер на општи прописи, за распуштање на 
Скупштлната односно Сојузниот собор во случаи 
на несогласност на домовите односно соборите, љза 
распишување избори за Сојузната народна скуп-
штина, како и за групно помилување. 

Упатствата содржат одредби за работењето на 
сојузните органи на управата и општи начела за 
работењето на органите на државната управа и 
самоуправните установи, одредби за организирање-
то на Јлзршувањзто и постапката за примена на 
законите и прописите на Сојузниот извршен совет 
и за извршување други работи од надлежноста на 
Советот, како и смерници за работа на сојузните 
органи на управата. Смерниците за работа на со-
јузните органи на управата Советот може да ги 
одреди и со свој заклучок. 

Советот со решение одлучува за назначувања 
^ и разрешувања, за поединечни помилувања, како и 

за други поединечни случаи. Со решенија се дава 
и согласност на актите на други органи и се одлу-
чува за поништување, укинување и запирање на 
актите од друстте органи и устанете* 

Член 19 
Освен актите што задолжително ги потпишува 

Претседателот на Советот, прописите и другите 
акти донесени на седница на Советот што се обја-
вуваат ги потпишуваат Претседателот или потпрет-
седателот на Советот што претседавал на седни-
цата и секретарот на Советот, а решенијата што не 
се објавуваат ги потпишува секретарот или овла-
стениот член на Советот. 

Решенијата што ги донесува одбор или коми-
сија на Советот ги потпишува претседателот на 
одборот односно комисијата. Овие решенија се до-
несуваат како акти на Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
За седниците на Советот се води краток запи-

сник кој го содржи дневниот ред и заклучоците 
донесени по поодделни прашања. 

Секој член: на Советот има право да бара него-
вите предлози и изјави да се внесат во записник. 

За водењето на записникот се грижи секрета-
рот на Сојузниот извршен совет.. 

Секретарот иа Советот е должен пред идната 
седница да им го стави записникот од седницата 
на увид на членовите на Советот. Ако на идната 
седница ниеден член на Советот не стави забеле-
шка на записникот, записникот го заверуваат Прет-
седателот на Советот, односно потпретседателот што 
претседавал на седницата, и секретарот на Советот. 

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

б) Одбори к комисии на Советот, одделни комисии 
и хшвна работа 

Член 21 
Сојузниот извршен совет има следни постојани 

одбори: 
1) Координационен одбор, 
2) Одбор за внатрешна политика, 
3) Одбор за стопанство, 
4) Одбор за просвета, 
5) Одбор за социјална политика и народно 

здравје, 
6) Одбор за буџетски прашања. 
Советот може со своја одлука да формира и 

други постојани и повремени одбори, како и да ги 
укинува или спојува' оние што посто]ат. 

Член 22 
Косрдинациониот одбор го сочинуваат потпрет-

седателите и секретарот на Сојузниот извршен со-
вет, претседателите на одборите, членовите на Со-
ветот — државните секретари за работи на народ-
ната одбрана и за надворешни работи и членот на 
Советот што е претседател на Управниот одбор на 
Народната банка на ФНРЈ . 

Координационпот одбор ја согласува работата 
во Советот, составува предлог на дневниот ред за 
седниците на Советот, претресува прашања што се 
однесуваат до државното устројство, до општестве-
ното управуваше, надворешната политика и народ-
ната одбрана и ги утврдува предлозите на пропи-
сите по тие прашања, дава согласност на актите на 
одборите и комисиите на Советот за кои со одлука 
од Советот е предвидена таква согласност, и доне-
сува решенија во определените работи за кои ќе 
го овлаети Советот. 

Состаноците на Кссрдинациониот одбор ги при-
готвува и постојано им претседава еден од потпрет-
седателите на Советот. 

Член 23 
Во рамките на својот делокруг постојаните од-

бори: 
а) проучуваат прашања од надлежноста на Со-

ветот и ти изнесуваат со свој предлог пред Советот 
на претресување и одлучување; 

б) се грижат за спроведувањето на сојузни е е 
закони и други акти на Сојузната народна скуп-
штина, како и на прописите и смерни-ците на Соју-
зниот извршен совет и предлагаат мерки за нпгт-з 
извршување; 

в) вршат надзор над работата на сојузните ор-
гани на управата и му предлагаат на Советот уки-
нување или поништување на прописите на тие ор-
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гани ако се во спротивност со сојузен закон или со 
други прописи, и под условите предвидени со закон 
ги укинуваат или поништуваат решенијата од тие 
органи ако се во спротивност со сојузен закон или 
со ^руги прописи; 

г) во рамките на правата и должностите на Со-
јузниот извршен совет определени со закон вршат 
надзор во поглед на законитоста на работата ка 
самоуправните установи и стопанските организации 
што ги основал Советот; 

д) во согласност со Координациониот одбор му 
поднесуваат на републичкиот извршен совет бара-
ње за укинување или поништување акти од репу-
бличките органи на управата што се во спротивност 
со сојузен закон или со преписите на Сојузниот 
извршен совет и ги запираат од извршување так-
вите акти; 

ѓ) даваат согласност од името на Советот на 
правилниците и другите акти што ги донесуваат 
сојузните државни секретари и раководители на 
други самостојни сојузни органи на управата а за 
кои се бара согласност од Сојузниот извршен совет; 

е) донесуваат решенија во определени работи 
од надлежноста на Советот за кои ќе ги овласти 
Советот со свои одлуки. 

Член 24 
ГГостојаките одбори на Советот ги вршат овла-

стени јата утврдени во претходниот член според со-
одветните државни секретаријати и други самостој-
ни сојузни органи на управата, односно самостојни 
установи, и тоа: 

а) Координационо! от одбор спрема Државниот 
секретаријат за надворешни работи и Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана; 

б) Одборот за внатрешна политика спрема Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи, Др-
жавниот секретаријат за работи на општата управа 
и за буџет — во поглед на работите на општата 
управа, Сојузниот јавен обвинител, и Сојузниот вр -
ховен суд исклучиво во поглед на работите на суд-
ската управа; 

в) Одборот за стопанство спрема Државниот се-
кретаријат за работи на народното стопанство, Со-
јузниот завод за стопанско планирање и Народната 
банка ка ФНРЈ; 

г) Одборот за буџетски прашања спрема Др-
жавниот секретаријат за работи на општата управа 
и за буџет — во поглед на работите што се одне-
суваат до буџетот. 

Постојаните одбори ги вр т а а наведените овла-
стенава и с п р е м други самостојни сојузни органи 
на управата, односно самоуправните установи и 
стопанските организации што ги основал Советот, 
а кси ќе ги определи Советот со негова одлука. Со 
таа одлука може вршењето на надзор над работата 
на поодделни сојузни органи на управата, како и 
вршењето на надзор во поглед на законитоста на 
работата на поодделни самоуправни установи и 
стопански организации што ги основал Советот, да 
му се повери на определен сојузен државен се-
кретар. 

Член 25 
Сојузниот извршел совет има како постојани 

комисии Административна комисија и Комисија за 
помилување. 

Советот може со своја одлука да формира и 
други постојани или повремени комисии, како и да 
ги укинува оние што постојат. 

Член 26 
Административната комисија донесува решени-

ја во управната постапка и други конкретни реше-
нија во определени работи од надлежне ст а на Со-
јузниот извршен совет што ќе ги одреди Советот 
со своја одлука. 

Член 27 
Комисијата за помилување проучува и приго-

твува предлози за Советот за групно помилување, 
како и предлози за поединечни помилуј:а::,а. 

Решение за поединечно помилување е донесено 
ако сз согласи со предлогот од Комисијата за по-
милување Претседателот односно овластениот пот-
претседател на Советот, а го потпишува Претседа-

телот односно овластениот потпретседател на Со-
ветот. | 

Член 28 
Претседателот и членовите на одборите и коми-

сиите ги избира Сојузниот извршен совет меѓу сво-
ите членови. 

Советот менсе да одреди во работата на поод-
делни одбори и комисии да учествуваат, како по-
стојани ссЕетодашш членови, поодделни членови од 
републичките извршни совети, сојузните државни 
секретари, директорот на Сојузниот завод за сто-
панско планирање и гувернерот на Народната банка. 

Член 29 
Одборите и комисиите работат во седници. 
Претседателот на одборот односно комисијата 

се грижи за приготвување седници, ги свикува и 
им претседава и се грижи за извршувањето на за-
клучоците од одборот односно комисијата. 

Ако е претседателот спречен го заменува еден 
од членовите на одборот или комисијата што ќе го 
одреди одборот или комисијата. 

Одборите и комисиите донесуваат полноважни 
заклучоци со мнозинство гласови од присутните 
членови. 

Член 30 
На седниците на одборите и комисиите на Со-

ветот можат да присуствуваат, по покана од одбо-
рот односно комисијата, претседателите односно 
потпретседателите на соодветните одбори и комисии 
на Скупштината или на нејзините домови. 

Одборите и комисиите можат да повикуваат на 
своите седници државни секретари, секретари во 
советот, потсекретари и други виши службеници и 
стручњаци за да дадат мислење за поодделни пра-
шања. 

На седниците на одборите и комисиите прису-
ствува и може и на нив да го изнесе своето мисле-
ње секретар во Советот кога се наоѓаат на дневен 
ред прашања од делокругот на соодветниот секре-
таријат. 

Член 31 " 
За приготвување нацрти на закони, уредби и 

други прописи, како и за проучување поодделни 
прашања и (предлози и давање мислење за нив, од-
борите и комисиите можат да формираат одделни 
стручни комисии. 

Член 32 
Решенијата и заклучоците што врз основа на 

овластен^ ата од Сојузниот извршен совет само-
стојно ги донесува одборот или комисијата, ги пот-
пишува претседателот на одборот односно на коми-
сијата. 

Член 33 
Секој член на Сојузниот извршен совет може 

да бара прашањата за кои одборот односно коми-
сијата донела решение или заклучок да се изнесат 
на седница на Советот заради претресување и пов-
торно решавање. Ова не се однесува до актите до-
несени во управната постапка. 

Член 34 
За седниците на одборите и комисиите се води 

записник во кој се внесуваат заклучоците донесени 
на седницата. 

Записникот го потпишува претседателот одно-
сно членот на одборот или на комисијата што прет-
седавал на седницата. 

Записниците на одборите се испраќаат во пре-
пис до Претседателот на Советот, а записниците на 
соодветните одбори и до потпретседателите и секре-
тарот на Советот согласно одлуката од Советот. 

Член 35 
За проучување поодделни прашања и пригот-

вување предлози и решенија за определени работи 
во својата надлежност Сојузниот извршен совет 
може да формира одделни етручно-управни коми-
сии, составени од членовите на Советот, од виши 
службеници на сојузните органи на управата и на 
секретаријатите на Советот, како и од стручњаци. 

Сојузниот извршен совет може да овласти еден 
од своите потпретседатели или еден свој член да 
донесува, по предлог од ваква комисија, конкретни 
решенија во' работите од надлежноста на Советот. 
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Е) Постапка за приготвување прописи и други акти 
.Член 36 

Нацртите на закони што Советот и ' ги предлага 
на Сојузната народна скупштина, како и нацрти: 
на прописи или на други акти на Советот се соста-
вуваат во надлежниот секретаријат на Советот или 
во сојузниот државен секретаријат врз основа , на 
начелата и упатствата од Советот, одборот или ко-
ашсијата. 

Пред да се упатат на седница на Советот овие 
нацрти се претресуваат на седница на одборот или 
комисијата која го утврдува нивниот текст, ако 

^Советот не реши да ги земе веднаш во претрес со-
гласно одредбите од оваа уредба. 

Член 37 
Предлог на пропис или на друг акт на Советот 

што го поднесува член на Советот, како и предлог 
//од »органот на сојузната управа со кој се започнува 
ашици:јатина за донесување акти од надлежноста 
на Советот се упатува до одборот или комисијата 

/Во чиј делокруг спаѓаат прашањата до кои се од-
н е с у в а предлогот, да го претресе и да му поднесе 
на Советот свој извештај или предлог. 

Само по исклучок и во итни случаи Советот 
може да одлучи да земе во претрес на седница 
»предлог на пропис шеи на друг акт што не бил 
•претходно претресен во одборот или комисијата. 

Член 38 
Пред да го утврди конечниот текст на предло-

гот на прогоне што се изнесува на седница на Со-
ветот , одборот односно комисијата ќе спроведе ди-
скуси ја за нацртот на прописот и ќе прибави .ми-
с л е л е од Секретаријатот за законодавство и орга-
н и з а ц и ј а и од друг надлежен секретаријат на Со-
(ззетот, ако тие не го приготвиле нацртот на пропи-
сот, како и од заинтересираните сојузни државни 
секретаријати, од други самостојни сојузни органи 

Јна у п р а в а т а ^ од други: заинтересирани сојузни и 
р е п у б л и ч к и органи, установи и организации. 

Одборот односно комисијата на својата седница 
ти расправа сите примени забелешки и по потреба 

^'може да повика претставници од поодделни орга-
ните, установи и организации што (ставиле забелешки 
('да присуствуваат на седницата на која се расправа 
/за забелешките и да го изнесат своето мислење 
' усно. 

Член 39 
Ако неодделен предлог се однесува до праша-

ња што спаѓаат во делокруг на друг одбор, одборот 
што го претресува нацртот е должен да побара ми-
слење од друг одбор или комисија на Советот. По 
потреба одборите на Советот можат да одржат за-
едничка седница за да го претресат нацртот. 

Член 40 
Кога одборот или комисијата конечно ќе го 

утврди предлогот на пропис или на друг акт, прет-
седателот на одборот односно на комисијата го Ис-
праќа до секретарот на Советот за да го изнесе на 
седница на Советот. 

Конечниот текст на предлогот на пропис што 
се упатува за седница на Советот, како и текстот 
на нацрт за закон што одборот согласно чл. 41 ст. 
2 од оваа уредба го испраќа до Сојузната народна 
скупштина како материјал, го прегледува од прав-
на страна и го утврдува врз основа на заклучоците 
од одборот или комисијата Секретаријатот за зако-
нодавство и организација на Сојузниот извршен 
совет, ако самиот не го приготвил нацртот. 

Ако одборот или комисијата не ги усвои начел-
ните и другите поважни забелешки од сојузните 
органи на управата, секретарот во Советот или од 
заинтересираните установи или организации на 
предлогот на прописот, ќе ги испрати со својот 
предлог до Советот. 

Ако одборот или комисијата не го усвои пред-
логот од државниот секретар или од раководителот 
на друг самостоен орган на управата со кој се за-
почнува иницијатива за донесување пропис или 
друг акт на Советот или за ставање поодделни пра-
шања на дневен ред на седницата на Советот, од-
борот односно комисијата е должна, по барање од 

предлагачите, да го извести Советот за ваков пред-
лог и да му го упати своето мислење за него. 

Член 41 
Сите предлози на закони и на други акти што 

се упатуваат до Сојузната народна скупштина ги 
претресува и утврдува Советот на седница. 

Надлежниот одбор на Советот во согласност со 
Координациониот одбор може да упати до Скуп-
штинама нацрти за закони и други одлуки на Скуп-
штината како материјал за работа на одборите на 
домовите на составување конечен предлог. 

Овие нацрти не се изнесуваат на седница на 
Советот, освен ако Советот не реши поинаку. Овие 
нацрти ги упатува до Скупшточната потпретседате-
лот на Советот или претседателот на одборот. 

Член 42 
Ако предлогот на пропис што е усвоен на сед-

ница на Советот не е поднесен во конечна правна' 
форма или Советот внел измени и дополненија во 
предлогот, Секретаријатот за законодавство и орга-
низација на Сојузниот извршен совет го утврдува 
конечниот текст врз основа на заклучокот од Со-
ветот и го упатува до претседателот на одборот или 
на комисијата што го приготвила нацртот на пре-
писот. Претседателот на одборот односно на коми-
сијата потврдува дека текстот на прописот им одгс -
вара на заклучоците од Советот и го испраќа до 
секретарот на Советот заради потпишување. 

IV. ВРШЕЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ 17А' 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ СПРЕМА СОЈ Ун 

ЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Член 43 

Сојузниот извршен совет одредува меѓу члено-
вите на Советот свој претставник кој од името на 
Советот ќе учествува во работата на одборите и до-
мовите на Сојузната народна скупштина. 

Членот на Сојузниот извршен совет го известу-
ва усно или писмено одборот или домот за своето 
овластевме да го претставува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 44 
За составување одговори на прашањата од на-

родните пратеници или од одборите на Сојузната 
народна скупштина или од нејзините домови што 
се упатени до Сојузниот извршен совет се грижи 
одборот на Советот во чиј делокруг спаѓа поставе-
ното прашање, односно овластениот потпретседател 
на Советот. 

Член 45 
Сите прашања од пратениците и други праша-

њ а поставени на Сојузниот извршен совет во Скуп-
штината, нејзините домови, одборите или комиси-
ите, се упатуваат до Сојузниот извршен совет пре-
ку секретарот на Советот. 

Сите писмени одговори на пратеничките и дру-
ги прашања поставени во Скупштината ги потпи-
шува и упатува претседателот на одборот во чиј" 
делокруг спаѓа поставеното прашање односно пот-
претседателот или секретарот на Советот во рам-
ките на овластеше ата што им се дадени. 

Усниот одговор од Сојузниот извршен совет на 
поставените пратенички прашања го изложува 
овластениот претставник на Советот, 

Член 46 
Предлози за толкување закони и' поднесува на' 

Скупштината од името на Сојузниот извршен совет 
надлежниот одбор на Советот. 

Член 47 
Сојузниот извршен совет задолжително упатува 

свои повереници кога на седница на одборите, до-
мовите или на заедничка седница на домовите се 
претресува предлог или нацрт кога го составил Со-
ветот. Сојузниот извршен совет ќе упати повере-: 
ници и во други случаи кога го бара тоа одборот, 
домот или претседателот на Скупштината, или кога 
Советот смета дека е тоа потребно. 

Поверениците се определуваат меѓу вишиов 
службеници на сојузната управа и администраци-
јата на Сојузниот извршен совет, како и други 
с т р у ч њ а к ^ V - • --
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Поверениците ги именува секретарот на Соју-
зниот извршен совет. 

Секретарите за законодавство и организација 
на Сојузниот извршен совет се постојани повере-
ници во законодавните одбори. 

Член 48 
Повереникот дава известувања и објасненија за 

предлози на закони и на други акти и за други; 
прашања што ги претресува одборот или домот. 
Повереникот може да го изнесе пред одборот ста-
вот на Сојузниот извршен совет по определено пра-
шање или да го изложи своето стручно мислење. 

Повереникот може да предложи одборот да од-
ложи решавање ва поодделно прашање на опреде-
лено време за да се 'консултира повереникот со Со-
јузниот извршен совет или за да заземе Советот 
став по тоа прашање. 

Повереникот работи по упатства од Сојузниот 
извршен совет. Тој е должен да бара упатства по 
прашањата од начелно или поголемо политичко 
значење по кои Сојузниот извршен совет не зазел 
став веќе порано. 

Ако се одредени одделни повереници за одбо-
рите на секој дом, тие се должни меѓусебно да го 
согласуваат својот став по сите поважни прашања 
што се претресуваат во одборите. 

Член 49 
Ако на седница на одборот присуствуваат и 

претставникот од Сојузниот извршен совет и пове-
реникот, ставот на Сојузниот извршен совет по 
прашањата што се претресуваат го изнесува пред 
одборот претставникот на Сојузниот извршен совет. 

Член 50 
По барање од домовите или одборите и коми-

сиите на Скупштина та секретарот на Сојузниот из-
вршен совет одредува кои организациони единици. 
на Сојузниот извршен совет и сојузни органи на 
.управата ќе им укажат стручна соработка и им 
стаза на располагање стручни е лу жС епици од стру-
чните служби на Советот и рта сојузната управа. 

Сојузните органи на управата општат со Соју-
зната народна скупштина и нејзините одбори преку 
секретарот на Сојузниот извршен совет. 
V. ВРШЕЊЕ ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ • НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ СПРЕМА СОЈУ-
ЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ ИЗВРШНИ СОВЕТИ 
Член 51 

За да може Сојузниот извршен совет да ги вр-
ши правата и должностите што врз основа на, Уста-
вот ги има спрема сојузните органи на управата*, 
сојузните органи на управата се должни: 

а) по налог од Советот повремено да му подне-
суваат на Советот извештаи за спроведување на 
законите, прописите и смерниците на Советот и за 
други прашања во соодветната област на управата, 
да испраќаат поважни заклучоци за забелешките 
од сојузните инспекции, и по барање од Советот 
или од неговите одбори да испраќаат извештаи и 
материјали за поодделни прашања; 

0) на Сојузниот извршен совет да му испраќаат 
поважни заклучоци што се однесуваат до донесу-
вањето на нови или применувањето на прописите 
што посвојат или до прашањата за организација 
на управата, како и свои поважни упатства што не 
се објавуваат. 

Сојузниот извршен совет може да бара од др-
жавниве секретари и раководителите на други соју-
зни органи на управата и па установите да подне-
сат устен извештај на седница на Советот. Држав-
ните секретари и раководителите на другите соју-
зни органи и установи имаат право и самите да му 
предложат на Совест да му поднесат устен неве-
шт?}. 

Член 52 
Сојузните органи на управата се должни да по-

стануваат согласно стерилните што ги издава за 
казната работа Сојузниот извршен совет. 

Сојузните органи на управата имаат право и 
должност да му укажуваат на Сојузниот извршен 
совет во рамките'на својата надлежност на актите 

од републичките органи на управата што се во 
спротивност со закон и со други прописи и да му. 
предлагаат претприемање соодветни мерки за кои: 
е овластен Советот, ако самите не се овластени да 
ги укинуваат односно поништуваат таквите акти. 

Член 53 
Сојузниот извршен совет и неговите одбори 

можат да бараат од републичките извршни: совети 
да им испратат податоци за спроведувањето и из-
вршувањето на сојузните закони и на други про-
писи, како и други податоци што им се потребни 
за вршење работите од својата надлежност. 

Член 54 
Републичките државни секретаријати и други-

те самостојни републички органи на управата слу-
жбено општат со Сојузниот извршен совет и му 
испраќаат мислења и податоци преку соодветните 
сојузни државни секретаријата и другите само-, 
стој ни сојузни органи на управата, односно преку, 
соодветните секретаријати на Сојузниот извршен' 
совет. 

Член 55 
Сојузниот извршен совет врши надзор над ра -

ботата на Сојузниот јавен обвинител. 
Сојузниот јавен обвинител е должен да му под-

несува на Сојузниот извршен совет извештај з а 
работата на јавното обвинителство согласно одлу-
ката на Советот. 

Член 56 
Поблиски одредби за правата на Сојузниот из -

вршен совет опрема сојузните органи на управата/ 
ќе се пропишат со уредба за надлежноста и орг а - ] 
визација на државните секретаријата и другите 
сојузни органи на управата. 
VI. СЕКРЕТАРИЈАТОТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИО-
НИ ЕДИНИЦИ И СЛУЖБИ НА СОЈУЗНИОТ И З -

ВРШЕН СОВЕТ 
а) Секретаријата 

Член 57 
За вршење стручни и управни работи од сво-

јата надлежност Сојузниот извршен совет има се-
кретари јати за поодделни области на работи, и тоа: 

1) Секретаријат за законодавство и организа-
ција, 

2) Секретаријат за просвета, 
3) Секретаријат за народно здравје и социјална 

заштита, 
4) Секретаријат за социјално осигурување, и 
5) Секретаријат за правосудни работи. 
Со одлука од Сојузниот извршен совет можат 

да се менуваат, спојуваат и укинуваат секретари-
јатите што постојат и да се формираат нови. 

Член 58 
Секретаријатот за законодавство и организаци-

ја приготвува нацрти на закони и на други: акти 
што ги донесува Сојузната народна скупштина, 
како и нацрти на уредби и на други прописи што 
ги донесува Сојузниот извршен совет; ги проучува 
прашањата на правниот систем, организацијата на 
власта, стопанскиот систем и системот на управу-
вањето со стопанските организации и општестве-
ните служби и му дава на Советот предлози и ми-
слење по тие прашања; дава мислење за сите на-
црти на прописи што ги претресува Советот или 
неговите одбори, ако самиот не го приготвил нацр-
тот; им дава мислење на сојузните органи на упра-
вата за нацртите на прописи што ќе му ги упатат 
тие на мислење; го следи спроведувањето на соју-
зните прописи; се грижи за приготвување избори 
за Сојузната народна скупштина; се грижи за об-
јавување сојузните прописи и службени публика-
ции во „Службениот лист на ФНРЈ; и' укажува 
стручна правна соработка на Сојузната народна 
скупштина; врши надзор над „Службениот лист 
на ФНРЈ ". 

Член 59 
Секретаријатот за просвета го следи извршуј 

вањето па сојузните закочи и на други прописи и 
се грижи за извршување заклучоците на Сојузниот 
извршен совет во областа на просветата и култу-
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рата; се грижи за обезбедување статистички пода-
тоци и други материјали за научните, просветните 
и културните установи и за други прашања од об-
ласта на пр севе тата и културата; ги следи матери-
јалните и други услови за развој на науката, школ-
ство^ и културата, како и други прашања во об-
ласта на науката, просветата и културата и му 
поднесува на Советот извештаи за проблемите од 
оваа област; приготвува материјали, дава мислење 
и му предложува на Советот мерки што треба да 
се претприемат по прашањата од областа на про-
светната и културата; приготвува нацрти на пропи-
си во областа на просветата и културата. 

Член 60 
Секретаријатот за народно здравје и социјална 

заштита го следи извршувањето и примената на 
сојузните закони во областа на народното здравје 
и социјалната заштита исе грижи за извршувањето 
на заклучоците од Сојузниот извршен совет во таа 
област; се грижи за обезбедување статистички и 
други податоци, за здравствените установи, движе-

1 њего на болестите и за други прашања од областа 
Јаза народното здравје, како и за лицата на кои им 
!-е потребна социјална заштита и за установите во 
'областа на социјалната заштита; го следи развојот 
I и организацијата на службата за заштита на народ-
(ното здравје и социјалната заштита и други пра-
штања во областа на народното здравје и социјал-
н а т а заштита и му поднесува на Советот извештаи 
(за проблемите од оваа област; приготвува матери-
ј а л и , дава мислење и му предложува на Советот 
; мерки што треба да се претттриемат по прашањата 
"од областа на народното здравје и социјалната за-
, штита; приготвува нацрти на прописите од оваа 
област. 

Член 61 
Секретаријатот за социјално осигурување: го 

следи извршувањето и примената на сојузните за-
кони и другите сојузни прописи во областа на со-
цијалното осигурување и се грижи за извршува-
њето на заклучоците на Сојузниот извршен совет 
во таа област; ги следи и проучува прашањата во 
областа на социјалното осигурување; се грижи за 
обезбедување на статистички и други податоци во 

' врска со социјалното осигурување; приготвува ма-
теријал, му дава мислење на Советот и му предлага 
мерки што треба да се претприемат по прашањата 
на социјалното осигурување; приготвува нацрти на 
прописи од областа на социјалното осигурување; 
приготвува материјали со цел на склучување кон-
венции и за социјално осигурување со други земји 
и се грижи за примена на склучените договори и 
конвенции. 

Член 62 
Секретаријатот за правосудни работи ја следи 

работата на судовите и државните арбитражи и ги 
проучува проблемите во врска со нивната органи-
зација и работење и со функционирањето на порот-
ничката служба; ги следи проблемите на кадровите 
во судовите и државните арбитражи^ како и рабо-
тата на судиите-поротници; му поднесува на Сове-
тот извештаи за проблемите во врска со работата 
на судовите и државните арбитражи и му предлага 
мерки што треба да се претприемач ја следи рабо-
тата на адвокатурата; ги проучува прашањата во 
врска со работите на меѓународната правна помош 
и се грижи за правилното вршење на таа помош; 
води статистика за работењето на судовите, и се 
грижи за организирањето на статистичката служба 
во судовите; приготвува нацрти на прописи од об-
ласта на правосудството; проучува и дава мислење 
за нацртите (на сојузните прописи и за други мерки 
со кои се предвидува надлежност на судовите или 
државните арбитражи; врши работи на администра-
цијата во врска со помилувањата; приготвува од-
луки за {работите од областа на правосудството што 
ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 63 
Секретаријатите на Советот должни се во сво-

јот делокруг да ги следат прописите на републич-
ките и локалните органи, да му укажуваат на Со-
ветот на оние нивни прописи што се во спротивност 

со сојузен закон и со други прописи и да му пред-
лагаат претприемање мерки за кои е овластен Со-
ветот, како и да прибавуваат податоци и материјал; 
што му се потребни на Советот за донесување про-
писи и други акти на Советот, за решавање орга-
низациони прашања и за определување смерници 
за работата на сојузните органи на управата. 

За таа цел секретарите за поодделни области на 
работи во Сојузниот извршен совет имаат право И 
должност: 

а) за извршување на работите од својот дело-
круг да бараат од сојузните и републичките органи 
на управата и од установите и од соодветните слу-
жби на републичките извршни совети податоци,, 
како и испра кање извештаи за состојбата во поод-
делни области на управата, како и за спроведу-
вање на сојузните закони и прописи и мерки на 
Сојузниот извршен совет; 

б) да прибираат документација за состојбата и 
проблемите во соодветната област на државната 
управа; » \ 

в) да свикуваат конференции со соодветните 
сојузни и републички органи на управата и уста-
новите по прашањата од својот делокруг; 

г) на Сојузниот извршен совет да му даваат 
мислење за сите нацрти на пропали и на други 
акти што се однесуваат до прашањата од соодвет-
ните области, ако самите не го приготвиле нацртот. 

Сојузниот извршен совет може да ги овласти 
секретарите да донесуваат упатства за извршување 
на неговите прописи и да даваат објасненија за 
нивната примена. 

Секретарите можат по потреба да формираат? 
стручни комисии за проучување и разработка на 
поодделни прашања од делокругот на секретари-
јатот. 

Член 64 
Секој секретаријат прима упатства за работа 

од одборот на Советот во чиј делокруг спаѓаат ра-
ботите што ги врши. 

Секретаријатот за законодавство и организаци-
ја прима упатства за работа од Координациониот 
одбор, а Секретаријатот за правосудни работи од 
Одборот за внатрешна политика. 

Член 65 
Со работите на секретаријатот раководи секре-

тар во Сојузниот извршен совет, кого го назначува 
Советот. На секретарот му се одговорни сите слу-
жбеници во секретаријатот. 

За работата на секретаријатот секретарот му е 
одговорен на соодветниот одбор односно комисија, 
а во потлед на правилното вршење на работите на 
секретаријатот и на секретарот на Сојузниот извр-
шен совет. 

Работите на секретаријатот можат да бидат 
поделени по одделенија на чело со началници. 

Член бб 
Секретарот за законодавство и организација 

што ќе го овласти секретарот на Сојузниот извршен 
совет дава налози за објавување на прописите на 
Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на 
управата и на другите нивни текстови во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ". 

Објавувањето на исправки во прописите ако 
објавениот текст не е согласен со оригиналот, го 
одобрува секретарот на Сојузниот извршен совет. 

Ако секретарот за законодавство и организаци-
ја установи дека поодделен пропис или друг акт, 
од државен секретар или од друг сојузен орган на) 
управата не е во согласност со закон или со про-
писите на Сојузниот извршен совет ќе го преду-
преди за оваа несогласност Сојузниот извршен со* 
вет, кој може пред донесувањето на конечната од-« 
лука да го запре објавувањето на актот во „Слу-: 
жбениот лист на ФНРЈ". 

б) Кабинети 
Член 67 

Потпретседателите и поодделни членови на Со-
ветот можат да имаат кабинети. 

На чело на кабинетот и шеф' Ј?а кабинетот, џрЈ 
има функција на секретар во Советот« ,, ѕ ; 
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Шефот ва кабинетот приготвува материјали и 
му дава мислење на потпретседателот или на чле-
нот на Советот за прашањата од поодделни области 
на државната управа, на стопанството и општестве-
ните служби, приготвува седници ла соодветниот 
одбор, и врши други работи што ќе ги определи 
потпретседателот или член на Советот. 

Член 68 
Шефот на кабинетот го назначува Сојузниот 

извршен совет. 
Службениците на кабинетот за својата работа 

му одговараат на шефот на кабинетот. 

в) Бирои и други организациони единици на 
Советот 

Член 69 
За вршење на работите во врска со испитува-

њето на претставки и поплаки упатени до Соју-
зниот извршен совет, како и за вршење работи во 
врска со приготвување седници на Советот и за 

. вршење општи административни работи Советот 
има Биро за претставки и поплаки, Биро на секре-
тарот на Советот и други организациони единици. 

Член 70 
. Бирото за претставки и поплаки: ги прима и 

испитува претставките и поплаките од граѓаните, 
установите, стопанските и општествените организа-
ции во врска со незаконитата или неправилната 
работа на сојузните органи на управата и на уста-
новите, како и претставки и поплаки во врска со 
неправилната примена на сојузните прописи од 
страна на другите државни органи и установи и 
самоуправните установи или во врска со незакони-
т о ^ работење на стопанските организации, ако 
претставката или поплаката до републичкиот извр-
шен совет останала без успех; ги предупредува 
преку надлежниот повисок орган соодветните ор-
гани, установи и организации за правилната при-
мена на заканите и другите прописи; ги упатува 
странките на правни средства за заштита на нив-
ните права во управната и во другите постапки; 
му поднесува на Сојузниот извршен совет извештаи 
фа с!ите примени поплаки и за состојбата во поглед 
на нивното решавање и му предлага на Советот за 
таа цел потребни мерки; врши по барање од скуп-
штипските одбори за претставки и жалби проверка 
и прибавување од надлежните државни органи и 
установи известувања и податоци по претставките 
и жалбите поднесени до Сојузната народна скуп-
штина. 

Сите претставки и жалби што му се упатени 
по кои решенија донесува Сојузното или репу-
бличкото народно собрание, Бирото ги испраќа до 
надлежното собрание. 

Член 71 
Бирото на секретарот на Сојузниот извршен 

совет присобира и испраќа до членовите на Сове-
тот материјал за седниците на Советот, го органи-
зира водењето на записници за седниците на Соју-
зниот извршен совет, неговите одбори и комисии и 
врши други работи што ќе му ги одреди секретарот 
на Сојузниот извршен совет. 

г) Службеници 

Член 72 
На секретарот на Сојузниот извршен совет му 

помагаат во вршењето на административни работи 
помошници назначени од Сојузниот извршен совет. 

Секретарот на Советот може да пренесе на 
своите помошници овластеше за донесување реше-
нија во определени работи од својата надлежност. 

Член 73 
На чело на бироите и на други организациони 

единици На Советот стојат началници или други 
службеници, што за својата работа му одговараат 

на секретарот на Сојузниот извршен совет односно 
на секретарот во Советот. 

Член 74 
За службеничките односи на сите службеници 

на Сојузниот извршен совет, освен оние што ги 
назначува Советот, решава секретарот на Советот. 
Тој решава и за работните односи за работниците 
на работа во администрацијата на Советот. 

Решенијата за назначување службеници ед 
прва (врста на Сојузниот извршен совет ги донесува 
секретарот на Советот по претходна согласност од 
потпретседателот на Советот што ќе го овласти Со-
ветот за тоа. 

З а службениците на секретаријатот на Советот 
решенијата за службеничките односи се донесуваат 
по предлог од надлежниот секретар на Советот. 

Секретарот на Сојузниот извршен совет може 
да ги овласти секретарот во Советот и шефот на 
кабинетот да донесуваат решенија за службенич-
ките односи на службениците од трета и четврта 
врста во секретаријатите на Советот и во кабине-
тите, а својот помошник да донесува решенија за 
службеничките односи за службениците во бироите, 
одделенијата и другите организациони единици на 
Советот, како и за работните односи на работни-
ците на работа во техничките служби во Советот. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 75 
Поблиски одредби за делокругот, внатрешната 

организација и работењето на секретаријатите, ка -
бинетите и бир анте на Советот, како и одредби за 
'формирањето и работењето на другите организа-
циони единици на Советот, и за организацијата и 
работата на Бирото за претставки и поплаки се 
пропишуваат со одлука од Сојузниот извршен совет.-

Член 76 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 
Сојузен извршен совет 

Р. и. бр. 107 
28 април 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

204. 
Врз основа н а одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и з а 
натамошната работа на приготвување закони з а 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ДА 
ДОНЕСУВААТ ПРОПИСИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
КУЌНИТЕ СОВЕТИ И УПРАВИТЕ НА СТАНБЕ-

НИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
1. Народниот одбор на околијата (градот) и 

градската општина со одделни права по претходно 
прибавено мислење од банката при која се вложу-
ваат финансиските средства од станбените згради, 
ќе пропишат упатство за финансиското и друго 
работење на куќните совети и управите на станбе-
ните заедници. 

. 2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. и. бр. 183 
5 ма ј 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
ВељЕО Зековић е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 
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205. 
Б р з основа на чл. 50 ст. 2 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатие ,д и дуќани 
(„Службен лист н а ФНРЈ" , бр. 56/53), Сојузниот из -
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА Ф О Р М И Р А Њ Е ПЛАТЕН ФОНД 
И ЗА И З В Р Ш У В А Њ Е ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ОП-
ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ОД СТРАНА НА' 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО В Р Ш А Т Р А Б О Т И НА 

ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ 
1. Претпријатијата што вршат исклучиво рабо-

ти на извоз и увоз на стоки, застапување странски 
фирми, меѓународно трговско поодување, контрола 
на квалитетот и квантитетот на стоки, меѓународ-
ниот транспорт, го формираат својот платен фонд 
и ги извршуваат обврските спрема општествената 
заедница од остварениот вкупен приход по општи-
те прописи за утврдување вкупниот приход на сто-
панските организации и неговата расподелба. 

На претпријатијата од претходниот став не се 
однесуваат одредбите на чл. 54—58 од Уредбата з а 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани 

2. Трговските претпријатија на јадро, стоков-
ните куки и трговските претпријатија за технички 
е "-ски, што в р ш а т претежно работи на извоз и увоз 
на стоиш т е ж а т да го формираат својот платен фонд 
и да ги извршуваат обврските спрема општестве-
ната заедница по општите прописи за утврдување 
вкупниот приход на стопанските организации и не-
говата расподелба ако на почетокот на годината го 
известат за тоа надлежниот народен одбор на око-
л н а т а (градот). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
сб јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува сд 1 јануари 1854 година. 

Р. п. бр. 187 
5 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

207. 
Врз основа на одделот 4) ст. 2 од главата XXI I I 

н а Сојузниот општествен пла,и за 1954 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУ* 
ГИ И НИВНИТЕ ПОГОНИ ОД ПЛАКАЊА ДАНОК 
НА ДЕЛОТ НА ДОБИВКАТА ОД МГ6СЅЛОКО-СТО-

ПАНСКАТА ДЕЈНОСТ 
1. Земјоделските задруги и нивните погони се 

ослободуваат од плаќање данок на оној дол на до-
бивката од неселско-стопа^ската дејност што го 
внесуваат во своите инвестициони фондови. 

2. Оваа одлука влегува во сила со де-нсг.: на обја-
вувањето во „Службениот лист ка ФНРЈ" , 

Р. п. бр. 184 
5 м а ј 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко З е к о в и ћ е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

206. 
Врз основа на главата Х1Л од Сојузниот опште-

стгел план за 1954 година, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ОПШТОТО УПАТСТВО 
ЗА И З Р А Б О Т К А НА Т А Р И Ф И Т Е ЗА ПРЕВОЗЕН>Е 
СТОКИ ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ И ЗА Н А Ч И -

НОТ З А П Р О П И Ш У В А Њ Е ОВИЕ Т А Р И Ф И 
1. Општото упатство за изработка на тарифите 

за превозење стоки во патниот сообраќај, што го 
издал Претседателот на Советот за сообраќај и в р -
ски на Владата на Ф Н Р Ј под бр. 459 од 15 февруари 
1952 година се става вон сила со денот 1 ма ј 1954 
година. 

2. Тарифите за превезеле стоки со средствата 
на патниот сообраќај ќе ги пропишуваат, одобруваат, 
Менуваат и укинуваат органите што се надлежни 
за тоа по прописите на народните републики. 

Со прописите од овие органи можат да се овлас-
тат народните одбори на околиите и градовите да 
ги пропишуваат, одобруваат, менуваат и укинуваат 
тарифите од претходниот став со обѕир на локал-
ните потреби и состојбата на патниот сообраќај на 
к.-вките подрачја. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 185 
5 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

201 
Врз основа на чл. 71 ст. 2 од Уредбата за орга-

низацијата , поодувањето и управувањето со Југо-
словенските железници (.,Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 54/53), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА С Л У Ж Б Е Н И Ц И Т Е И РАБОТ-
НИЦИТЕ НА Р А Б О Т А ВО Д И Р Е К Ц И И Т Е М ВО 
ГЕНЕРАЛНАТА Д И Р Е К Ц И Ј А НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ Ж Е Л Е З Н И Ц И 

1. Платите на службениците на Заедницата п а 
Југословенските железници на работа во дирекци-
ите и во Генералната дирекција на Ј Ж (во натамо-
шниот текст: службениците на Ј Ж ) се одредуваат 
во форма на основна плата, дополнителна плата и 
функционален додаток. 

На службениците на Ј Ж можат да им се д а з а а т 
награди од фондот за наградување. 

2. Основните плати на службениците на Ј Ж се 
одредуваат според стручната спрема, а врз основа 
на скалата иа платните разреди од чл. 4 на Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи, и тоа: 

за службениците со виша стручна спрема — од 
XIV до заклучно I платен разред; 

за службениците со средна стручна спрема — 
од XVI до заклучно VIII платен разред; 

за службениците со нижа стручна спрема — од 
X X до заклучно XII платен разред. 

Управиш от одбор па Генева чи ата дирекција на 
Ј Ж може да ги пропише звањата и условите за здо-
бивање со нив, како и да ги распореди тие звања 
во платните разреди во согласност со одредбите од 
претходниот став. 

3. Управниот одбор на Генералната дирекција 
на Ј Ж во согласност со Сојузниот извршен совет 
ќе донесе прописи за стручните испити и за при-
знавање стручната спрега па службениците на Ј Ж . 

4. Решенијата за унапредување во повисок пла -
тен разред и за доделување пер мод ски повишици 
ги донесува директорот на дирекцијата односно Ге-
нералниот директор на Југословенските железници. 

За унапредување во XI платен разред на слу-
жбениците со средна стручна спрема и во I X п л а -
тен разред на службениците со виша стручна спре-
ма е потребна согласност од 1:0:1x1 си јата за службе-
нички прашања 4 што ја именува управниот одбор 
на дирекцијата 'односно на Гше^лната ^рек^ија 
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Роте:.:;Јата са унапредување во V и II платен 
разред ги донесува Генералниот директор иа Ј Ж во 
согласност со сојузниот Државен секретар за ра-
боти на општата управа и за буџет. 

5. Службениците на Ј Ж што се нашле во слу-
жба во дирекциите и во Генералната дирекција ги 
задржуваат платните разреди добивени по досега-
шните прописи, освен службениците со средна 
стручна спрема што имаат IX платен разред, а- кои 
според годините на служба можат да се распоредат 
во VIII платен разред. 

6. Систематизацијата на работните места во ди-
рекциите и во Генералната дирекција на Ј Ж ја 
утврдуваат нивните управни одбори. 

7. Дополнителните плати ги одредува Управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на Ј Ж . 

8. Функциине што повлекуваат функционален 
додаток се распоредуваат во функционалните ра -
зреди од чл. 13 ст. 1 на Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните 
органи. 

Одлуката за распоредување функциите во функ-
ционалните разреди ја донесува управниот одбор 
на дирекцијата односно на Генералната дирекција 
на Ј Ж . 

9. Фондот за наградување на дирекциите и на 
Генералната дирекција на Ј Ж се формира од од-
делниот придонес што го уплатуваат претпријати-
јата на Заедницата на Ј Ж . Овој придонес желе-
зничките транспортни претпријатија го уплатуваат 
во процент од остатокот на добивката пред нејзи-
ната расподелба на станиците, ложилниците и сек-
ц и ј е по чл. 68 од Уредбата за организацијата, ис-
елувањето и управувањето со Југословенските ж е -
лезници, а претпријатијата за одржување во про-
цент од добивката по оданочувањето со данокот на 
добивката, а пред да се издвои делот на добивката 
што му припаѓа на народниот одбор на околината 
(градот). 

Висината на процентот од претходниот став ја 
определува управниот одбор на дирекцијата одно-
сно на Генералната дирекција на Ј Ж . 

10. Оценката на законитоста на решенијата за 
унапредување во платни разреди, освен од V до I 
платен разред, и за доделување периодски пови-
ш и ц у ја врши одделна комисија што ја формира 
за таа цел Управниот одбор на Генералната дирек-
ција на Ј Ж . 

11. На канцелариските службеници и службе-
ниците на статистичката, геодетската и сметковно-
финансиската служба ќе сз применуваат соодвет-
ните сојузни прописи за звањата и платите на т::е 
службеници. 

12. Во сето друго на службениците на дирекци-
ите односно на Генералната дирекција на Ј Ж кз се 
применуваат прописите за звањата и платите на 
службениците на државните органи и прсгчси-те 
донесени врз основа на нив, а во согласност со од-
редбите од оваа одлука. 

13. На работниците на работа во дирекциите од-
носно во Генералната дирекција на Ј Ж ќе се при-
менуваат прописите за платите на работниците на 
работа во државните надлештва и установи. 

14. Генералниот директор на Ј Ж може да из-
дава, во согласност со сојузниот Државен секретар 
за работи на општата управа и за буџет, поблиски 
упатства за спроведување на оваа одлука. 

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
применува од 1 март 1954 година. 

Р. п. бр. 180 
5 мај 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

209. 
Врз основа на чл. 97 од Уредбата за организа-

цијата, иселувањето и- управувањето со Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист 
ка ФНРЈ", бр. 53/53), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТ-
НИЦИТЕ НА РАБОТА ВО ГЕНЕРАЛНАТА ДИ-
РЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕ-

ЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ И ВО ОДДЕЛНИТЕ 
ЕДИНИЦИ 

1. Платите на службениците на Заедницата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони на 
работа во Генералната дирекција на птт и во од-
делните единици основани по одредбите од чл. 19 на 
Уредбата за организацијата, поучувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони (во натамошниот текст: службеници на 
птт) се одредуваат во форма на основна плата, до-
полнителна' плата и функционален додаток. 

На службениците на птт можат да им се даваат 
награди од фондот за наградување. 

2. Основните плати на службениците на птт се 
одредуваат според стручната спрема, а врз основа 
на скалата на платните разреди од чл. 4 на Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи, и тоа: 

за службениците со виша стручна спрема — од 
XIV до I платен разред; 

за службениците со средна стручна спрема — 
од XVI до заклучно VIII платен разред; 

за службениците со нижа стручна спрема — од 
XX до заклучно XII платен разред. 

Управниот одбор на Генералната дирекција на 
птт може да ги пропише звањата и условите за 
здобивање со нив, како и да ги распореди тие зва -
ња во платните разреди во согласност со одред-
бите од претходниот став. 

3. Управниот одбор на Генералната дирекција 
на птт ќе донесе, во согласност со Сојузниот извр-
шен совет, прописи за стручните испити и за при-
знавање стручната спрема на службениците на ра -
бота во • Генералната дирекција на птт и во оддел-
ните единици. 

4. Стажот за унапредување во повисоки платни 
разреди изнесува 3 години, а за унапредување од 
XX во XIX платен разред изнесува 6 месеци. 

5. Решение за унапредување во повисок платен 
разред и за доделување периодеки повишици го 
донесува Генералниот директор на птт односно ше-
фот на одделната единица. 

За унапредување во XI платен разред на слу-
жбениците со средна стручна спрема и во IX пла-
тен разред на службениците со виша стручна спре-
ма потребна е согласност од комисијата за службе-
нички прашања што ја именува Управниот одбор 
на Генералната дирекција на птт. 

Решенијата за унапредување во V -и И платен 
разред ги донесува Генералниот директор на птт во 
согласност со сојузниот Државен секретар за рабо-
ти на општата управа и за буџет. 

6. Службениците што се нашле во служба во 
Генералната дирекција на птт и во одделните еди-
ници ги задржуваат платните разреди добивени по 
досегашните прописи, освен службениците со средна 
стручна спрема што имаат IX платен разред, а кои 
според годините на служба можат да се распоредат 
во VIII платен разред и службениците што вршат 
работи на цртач, кои ќе се преведат во платни ра-
зреди според годините на служба признаени за на-
предување. 

7. Систематизацијата на работните места во Ге-
нералната дирекција на птт и во одделните единици 
ја врши Управниот одбор на Генералната дирекција 
ра птт. 
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8. Дополнителните плати ги одредува Управниот 
одбор на Генералната дирекција ка птт. 

9. Функциите што повлекуваат функционален 
додатен се распоредуваат во функционалните ра-
зреди од чл. 13 ст. 1 на Основната уредба за звањата 
и платите ка службениците на државните органи. 

Одлука за распоредување функциите во функ-
ционалните разреди донесува Управниот одбор на 
Генералната дирекција на птт. 

10. Фондот за наградување се формира од од-
делниот придонес што го уплатуваат претпријати-
јата на Заедницата на птт. Овој придонес претпри-
јатијата го уплатуваат во процент од остатокот на 
добивката пред нејзината расподелба на основните 
единици и управата на претпријатието по чл. 88 од 
Уредбата за организацијата, иселувањето и управу-
вањето со Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони. 

Висината на придонесот од претходниот став ја 
определува Управниот одбор на Генералната дирек-
ција на птт. 

11. Оценката на законитоста на решенијата за 
унапредување во платни разреди, освен во V до I 
платен разред, и за доделување периодски повишици 
ја. врши одделна комисија што ја именува Управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на птт. 

12. На канцелариските службеници ќе се приме-
нува соодветниот сојузен пропис за звањата и пла-
тите на тие службеници. 

13. Во сето друго на службениците на Генерал-
ната дирекција на птт и на одделните единици ќе се 
применуваат одредбите од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните ор-
гани и прописите донесени врз основа на неа, а во 
согласност со оваа одлука. 

14. На работниците на работа во Генералната 
дирекција ка птт и во одделните единици ќе се при-
менуваат прописите за платите на работниците на 
работа во државните надлештва и установи. 

15. Генералниот директор на птт може да издава, 
во согласност со осјузниот Државен секретар за ра -
боти на општата управа и за буџет, поблиски упат-
ства за спроведување на оваа одлука. 

16. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 март 1954 година. 

Р. п. бр. 181 
5 мај 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељк^ Зетовиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

210. 
Врз основа на ст. 2 од главата XXXVII на Со-

јузниот општествен плак за 1954 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОКРИВАЊЕ ЗАГУБИТЕ КАЈ ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА МАСТ ВО 1953 ГОДИНА И ЗА ДА-
ВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И 

ПРОДАЖБАТА НА МАСТ ПО 1954 ГОДИНА 
1. Претпријатијата на класичната индустрија 

што во 1953 година производе ле и предавале маст 
и кои во своите завршни сметки за 1353 година иска-
жуваат загуби, имаат право на надоместување (ре-
грес) на загубите искажани во тие завршни сметки, 
ако се утврди дека загубите станале затоа што ја 
продавале маста по цените определени од надле-
жните органи на државната управа. 

Надоместувањето (регресот) ќе им се о д с п а в а 
на претпријатијата од претходниот став така што 
на тие претпријатија ќе им се осигура средниот 
платен фонд по прописите што важеле во 1953 го-
дина и ќе им се одобри одбивање на издатоците од 
чл. 7 на Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на платниот фонд („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/53). 

2. Народната банка на ФНРЈ ќе го исплатува 
надоместувањето (регресот) по основот од претход-

ната точка на товар на сметката бр. 338587 „Надо-
•местувања за покривање загубите на производството 
и продажбата на маст во 1953 година" која ќе се 
израмни од средствата предвидени во сојузниот бу-
џет за општествените резерви. 

3. Претцриј ати јата што произведуваат и прода-
ваат маст во 1954 година по цените определени од 
надлежните органи на државната управа, имаат 
право на премија во износ од 25 динари за секој 
килограм продадена маст. 

Претпријатијата од претходниот став имаат 
право на премијата од оваа точка за сите количини 
маст продадени од 1 јануари 1954 година. 

4. Народната банка на Ф Н Р Ј ќе за исплатува 
премијата по основот од претходната точка на товар 
на сметката бр. 338583 „Премии за производство и 
продажба на маст во 1954 година", која ќе се израм-
ни од средствата предвидени во сојузниот буџет за 
општествените резерви. 

5. Поблиски упатства за примена на оваа одлука 
ќе даде сојузниот Државен секретар за работи на 
народното стопанство. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 182 
5 мај 1954 година 

Белград 
Сојузеп и з в р т е н совет 

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

211. 
Врз основа на чл. 2 и 10 од Основната уредба 

за установите со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ЛОТАРИЈА КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО 
ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Југословенската лотарија, прогласена со Ре-
шението од Владата на ФНРЈ бр. 4106 ед 24 декем-
ври 1Ѕ52 година за стопанска установа со самостој-
но финансирање, продолжува со работа како уста-
нова со самостојно финансирање, а под досегашниот 
назив Југословенска лотарија. 

2. Југословенската лотарија има за задача да 
приредува лотарии и други игри на среќа, да сора,-
ботува во спроведување лотарии и други итри на 
•среќа што ги приредуваат општествените организа-
ции, да емитира среќки за сите лотарии и лотари-
ски игри на среќа и да врши други работи што и' 
се ставени во задача со Уредбата за лотарии и дру-
ги игри на среќа („Службен лист на ФНРЈ", бр. $/52). 

3. Југословенската лотарија има следни работни 
единици: 

а) Главна дирекција, со седиште во Белград; 
б) дирекции, со седиште во главните градови 

на републиките; 
в) филијали, со седишта во главните градови 

на автономните единици. 
Продажбата на среќки за Југословенската ло-

тарија ја вршат стопанските и општествените орга-
низации и физичките лица што се во договорен 
однос со Југословенската лотарија и кои примаат 
провизија за таа работа. 

Имотот на кој има Југословенската лотарија 
праг.о на управување се состои од инвентар и при-
бор за вршење ло тари ски игри. 

5. Со Југословенската лотарија управува упра-
вен одбор од в члена, од коишто по еден член име-
нуваат следниве општествени организации: 

Сојузот на борците од Народноослободителната 
војна, 
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Сојузот на воените инвалиди од војните на Ју-
гославија, 

Здружението на слепите на Југославија, 
Сојузот на глувите на Југославија, и 
Југословенскиот црвен крст. 
Два члена на управниот одбор избира работ-

ниот колектив на Југословенската лотарија од сво-
ите редови. 

Главниот директор на Југословенската лотарија 
е член на управниот одбор по својата функција. 

6. Правата и должностите на управниот одбор 
се определуваат со прави дата на установата. 

7. Главниот директор на Југословенската лота-
рија го назначува и разрешува сојузниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Директорите на дирекциите и филијалите ги 
назначува и разрешува Главниот директор на Ју-
гословенската лотарија. 

8. Југословенската лотарија има надзорен од-
бор од 3 члена кои ги именува сојузниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

9. За работите и задачите на Југословенската 
лотарија е надлежен сојузниот Државен секретар 
за работи на општата управа и за буџет. 

10. Југословенската лотарија има фондови со 
кои располага самостојно, и тоа: 

фонд за наградување, 
фонд за замена и дополнување, и 
резервен фонд. 
11. Југо словенската лотарија ги покрива своите 

расходи со реализираните приходи. 
Од реализираниот вишок на приходите над ра-

сходите предвиден во претсметката на приходите и 
расходите на Југословенската лотарија определен 
процент се уплатува во сојузниот буџет, а остато-
кот им се распределува на следниве општествени 
организации за остварување на нивните цели: 

Сојузот на борците од Народноослободителната 
војна, 

Сојузот на воените инвалиди од војните на Ју-
гославија, 

Здружението на слепите на Југославија, 
Сојузот на глувите на Југославија, и 
Југословенскиот црвен крст. 
Процентот на учеството на овие организации 

во рашоделбата на остварениот вишок на прихо-
дите над расходите предвиден во претсметката на 
приходите и расходите на Југословенската лотари-
ја, по одбивање определениот процент од тој ви-
шок, што се уплатува во сојузниот буџет, се утвр-
дува за секоја година однапред со одредбите од 
општиот дел на сојузниот буџет. 

Исто така со одредбите од општиот дел на со-
јузниот буџет, а во смисла на чл. 5 ст. 3 од Основ-
ната уредба за установите со самостојно финанси-
рање, се утврдува раслодеЛбата на вишокот на при-
ходите што Југословенската лотарија ќе го реали-
зира над оној што го предвидела во својата прет-
сметка сна приходите и расходите, при што се утвр-
дуваат и процентите на тој вишок кои ќе се упо-
требат како дотација на фондовите од точ. 10 на 
ова решение. 

12. Сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет ќе донесе Правилник 
за звањата и платите на службениците на Југосло-
венската лотарија. 

11. Со влегувањето во сила на ова решение 
престанува да важи Решението од Владата на 
ФНРЈ бр. 4106 од 24 декември 1952 година за про-
гласување Државната лотарија на ФНРЈ за уста-
нова со самостојно финансирање. 

14. Оза решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 174 
26 април 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

212. 
Врз основа на точ. 5 ст. 4 од Одлуката за пре-

сметување разликата во цените при увозот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ОСЛОБОДАТ ОД 
ПЛАКАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ПРОИЗВОДИ ПРИ ПРЕСМЕТУВАЊЕТО РА-

ЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

1) Од плаќањето на дополнителниот износ во у 
смисла на точ. 5 ст. 3 од Одлуката за пресметување ' 
разликата во цените при увозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/54) се ослободуваат увозниците на 
производите споменати во точ. 7, 8 и 9 во гранката < 
117 — м ет а л опрер аботув ачка индустрија и точ. 1, 
2 и 3 во гранката 119 — електроиндуетриј а на Спи-
сокот на основните суровини и производи што се 
изземаат од плаќањето по точ. 5 од Одлуката за 
пресметување разликата во цените при увозот кој; 
е составен дел од споменатата одлука, ако со пре-
сметката на разликата во цените ќе поднесат до 
Народната банка на ФНРЈ: 

а) потврда од Сојузната индустриска комора 
дека производите што ги увезуваат не се произве-
дуваат во земјава или се произведуваат во недо-
статочни количини и дека им служат на претпри-
јатијата споменати во Списокот на основните суро-
вини и производи што имаат право на ослободување 
од плаќањето на дополнителниот износ како репро-
дукциони материјали, или дека се потребни за ком-
плетирање домашното производство со делови што 
не и' достигаат како репродукциони материјали 
(кооперација), или дека се набавуваат врз основа 
на лиценца одобрена од надлежниот орган во сми-
сла на чл. 17 од Уредбата за надворешно-трговско-
то поштување („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 54/53). 

Производите што се увезуваат можат да бидат 
необработени или обработени; 

0) пријава за царинење на која се потврдува 
увозот на споменатите производи. Пријавата за ца-
ринење мора да и' одговара на пријавата за склу-
чената работа околу увозот на тие производи. 

Кога им ја поднесува пријавата за царинење на 
царинските органи претпријатието е должно да ги 
спомене во низ производите за кои дава потврда 
Сојузната индустриска комора во смисла на точ. 1 
под а) од ова упатство, со потребна спецификација. 

2) Држателите на консигнациони складишта ко-
га им ги продаваат производите од точ. 1 на ова 
упатство на претпријатијата споменати во Списокот 
на основните суровини и производи што како ко-
рисници на отле пре изводи имаат право на осло-
бодување ед плаќале дополнителен износ, ќе при-
бават од ОБИО претпријатија потврда на Сојузната 
индустриска кол!ора од тон. 1 под а) од ова упат-
ство. 

Врз основа ка потврдата од претходниот став 
држателите на консигнациони складишта ќе бидат 
ослободени од плаќање дополнителен износ за про-
дадените кбличини производи, ако овие потврди ги 
поднесат до Народната банка на ФНРЈ со пресмет-
ката на разликата во цените. 

3) Претпријатијата за технички стоки што ги 
увезуваат производите од точ. 1 на ова упатство 
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за своја сметка имаат право на враќање на изно-
сите уплатени во смисла на точ. 5 ст. 1 од Одлу-
ката за пресметување разликата во цените при уво-
ѕот за количините на овие производи што им ги 
продале на претпријатијата споменати во Списокот 
н а основните суровини и производи што к а к о кори-
сници на овие производи имаат право на ослободу-
вање од плаќање дополнителен износ. 

Враќањето на уплатениот износ во смисла на 
претходниот став претпријатијата за технички сто-
к и го остваруваат врз основа на потврда примена 
од претпријатијата — купувачи на коишто таа по-
тврда им ја издала Сојузната индустриска комора 
спрема точ. 1 под а). 

Враќањето на уплатениот износ се остварува 
на товар на сметката бр. 01.338059 — „Разлики во 
цената при увозот и извозот". 

4) Народната банка на Ф Н Р Ј по потреба, ќе до-
несува технички упатства за спроведување на ова* 
упатство. 

5) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува на работите склучени по 26 март 1954 

, година, ако и' се пријавени на Народната бакна на 
Ф Н Р Ј во пропишаниот срок. 

Бр . 4168-
21 април 1954 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство 

Хасан Бркиќ, е. р. 

4) Околиската изборна комисија за Изборната 
околија • тит оградена и град Титоград го утврди; ре -
зултатот на изборите на начинот п р о п и ш а н со чл.-
126, 127 ст. 1, 129 и 130 од Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на сојузните н а -
родни пратеници. 

Резултатите на изборите се следни: 

41.732 
36.596 

36.4-89 
107 

% 
87;69 

99,71 
0,23, 

запишано избирачи — — 
гласале 
За кандидатот Божовиќ Николе 

н е в а ж е ч к и гласачки ливчиња — 
Врз основа на ова Околиската изборна коми-

сија за Изборната околија титоград ска и град Ти-
тоград го прогласи за народен пратеник Божовиќ 
Николе Влада од Титоград. 

Бр. 10 
21 април 1954 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ с р. 

Членови: 
др Леон Гершковш'{, е. р. 
др Олга Милошевим, е. р. 
др Никола Степановиќ, е. р. 

213. 
И З В Е Ш Т А Ј 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА ТИТОГРАДСКА И ГРАД 
ТИТОГРАД 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

С о ј у з н и о т с о б о р 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги прими изборни-
те акти што се однесуваат до дополнителните и з -
бори што се одржани во Изборната околија тито-
градска и град Титоград, и во смисла на чл. 178 и 
132 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници 
поднесува следен 

и з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање наро-

ден пратеник на Сојузниот собор во Изборната око-
ли ја титоградека и град Титоград определени со 
одлуката на Сојузниот собор од 30 јануари 1954 го-
дина одржани се на 28 март 1954 година. 

2) Спроведувањето на изборите го раководеше 
под н а д з о р . н а Сојузната изборна комисија Избор-
ната комисија на Народна Република Црна Гора и 
Околиската изборна комисија за о к о л н а т а Тито-
градска и град Титоград определени со решенијата 
од Сојузната изборна комисија од 15 септември 1953 
година под бр. 1 и 2. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот Б о ж о -
виќ Николе Влада чи јашто кандидатура беше по-
тврдена од Сколиската изборна комисија и објаве-
на од Сојузната изборна комисија под бр. 6 од 8 
март 1954 година во „Службениот лист на- Ф Н Р Ј " , 
бр. 11 од 10 март 1954 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
е 

203. Уредба за организацијата и работењето 
на Сојузниот извршен совет 

204. Одлука за овластување народните одбори 
да донесуваат прописи за работењето н а 
куќните совети и управите на станбените 
заедници — — 

205. Одлука за начинот за формирање платен 
фонд и за извршување обврските спрема 
општествената заедница од страна на 

. претпријатијата што вршат работи на 
извоз и увоз на стоки — 

206. Одлука за ставање вон сила Општото у -
патство за изработка на тарифите за про-
в о з е н а стоки во патниот сообраќај и за 
начинот з а пропишување овие т а р и ф и — 

207. Одлука за ослободување земјоделските 
задруги и нивните погони од плаќање д а -
нок на делот н а добивката од неселско-
стопанската дејност 

208. Одлука за платите на службениците и р а -
ботниците на работа во дирекциите и во 
Генералната дирекција на Југо словенски-
те железници — 

209. Одлука за платите на службениците и р а -
ботниците на работа ЕО Генералната ди-
рекција на Југословенските пошти, теле-
графи и телефони и во одделните еди 

210. Одлука за покривање загубите к а ј про-
изводството на маст во 1953 година и за 
давање премија за производството и про-
дажбата на маст во 1954 година 

211. Решение за организација на Југословен-
ската лотарија како установа со само-
стојно финансирање — 

212. Упатство за условите под кои ќе се осло-
бодат од плаќање дополнителен износ о-
пределени производи при пресметувањето 
разликата во цените при увозот 

213. Извешта ј на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен 
пратеник на Сојузниот собор на Сојузна-
та народна скупштина одржани во Избор-
ната околија титоградока и град Титоград 

р а н а 

337 

343 
е платен 
е спрема 
рака на 
боти на 

344 

344 

— — 344 

344 

— 345 

346 

346 

347 
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