
^ , и 
Ѕ и г о в а ! и е з г и к 

КИМ 

ѕ к о р и в 

НА ФЕДЕРАТИВНЕ н а с ш ГТ ШИПКА Ј У Г О С Л А В И Ј А 

ЛУЖББН ЛИСТ НА Ф Н Р Ј - излегува 
) потреба во српско, хрватско, сло-
вечко и македонско издание. - Огла-

по тарифата. - Ж и р о сметка при 
а род ната банка на ФНРЈ за прет" 
'ата и одделни изданија бр. Ш2-Т-220 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 18 декември 1957 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 52 ГОД. ХШ 

Цена на овој број е 240.— дин. - Прет-
плата ш 1953 (опипа и лагуна 170О.— 
дин., а Ја странство 2500.- динари -
Редакција: Улица Краљевиќ^ Марка 
бр 9. - Телефони; Редакција 2Ѕ-8Л8, 
Администрација 26 276. Продажно од-
деление 22-619, Тел. централа гашо. 

си 

644. ч 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
и ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА НАДЛЕЖ-

НОСТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 
НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на За-
конот за надлежноста на народните одбори на оп-
штините и околиите што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 
10 декември 1957 година и на седницата на Соборот 
на производителите од 10 декември 1957 година. 

ПР бр. 24 
12 декември 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседател на Сојузната 
народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с р.-

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 

ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ 
Законот за надлежноста на народните одбори 

на општините и околиите од 5 јули 1955 („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/55) се менува и се дополнува 
така што неговиот пречистен текст да гласи: 

ЗАКОН 
за надлежноста на општинските и околиски^ 

те народни одбори и на нивните органи Ј 
I. О П Ш Т Д Е Л 

„ 4 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Заради обезбедување на положбата и правата 
и должностите на општините ,и околиите во согла-
сност со начелата утврдени во Општиот закон за 
уредување на општините и околиите, со овој закон 
со определува надлежноста на општинските и око-
лиските народни одбори, нивните совети и органи 
на управата во рабатите што со сојузните закони и 
со уредбите потврдени од Сојузната народна скуп-
штина, донесени до 27 јули 1955 година заклучно, 
се ставени во надлежност на народните одбори или 
на нивните органи. 

Народните одбори и нивните органи ги вршат 
и работите што им се дадени во надлежност со за-
коните и со уредбите потврдени од Сојузната на-
родна скупштина донесени по 27 јули 1955 година, 
доколку со одредбите од овој закон одделни од тие 
работи не се ставени во надлежност или делокруг 
на друг орган. 

Со одредбите на Посебниот дел од овој закод се 
определува кои од работите од надлежноста на на-
родниот одбор ги врши соодветниот собор на на-
родниот одбор, обата собори рамноправно односно 
обата собори во заедничка седница, како и кој со-
вет односно орган на управата на народниот одбор 
врши одделни работи од надлежноста на овие 
органи. 

Член 2 
Од работите споменати во членот 1 на овој за-

кон општинските народни одбори, нивните совети 
и органи на управата ги вршат работите наведени 
во Посебниот дел на ОВОЈ закон под А, а околи-
ските народни одбори, нивните совети и органи на 
управата— работите наведени во Посебниот дел на 
овој закон под Б. 

Член 3 
Сојузниот извршен совет ќе донесе, во согла-

сност со одредбите од овој закон, уредба за надлеж-
носта на општинските и околиските народни од-
бори, нивните совети и органи на управата во ра-
ботите што со прописите на бившата влада на ФНРЈ, 
на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи 
на управата се ставени во надлежност на народни-
те одбори и нивните органи. 

Со одредбите од уредбата од претходниот став 
ќе се определи надлежноста на општинските и 
окол,иските народни одбори и на нивните органи и 
во работите што се ставени во нивната надлежност 
со уредбите на Сојузниот извршен совет потврдени 
од Сојузната народна скупштина кои ,Сојузниот из-
вршен совет е посебно овластен да ги менува и да 
ги дополнува. 

Член 4 
Општинските и околиските народни одбори до-

несуваат општествен план на општината односно 
околијата. 

Општинските и околиските народни одбори, нив-
ните совети и органи на управата ги вршат, покрај 
работите во кои "нивната надлежност е утврдена со 
овој закон и со уредбата донесена врз основа на 
овластувањето од членот 3 на овој закон, и рабо-
тите што во нивната надлежност се ставени со со-
јузните прописи донесени по 27 јули 1955 година и 
правата и должностите што им се утврдени со Оп-
штиот закон за народните одбори и ѓо Општиот за-
кон за уредување на општините и околиите. 

Органите од претходниот став ги име ат и пра-
вата и должностите во поглед на управувањето со 
општонародниот имот, што им се утврдени со со-
јузни прописи, овластувањата дадени со с о ј у з и 
прописи на сите државни органи за заштита и о-
стварување на правата и обврските што им се утвр-
дени со закон, водат управна постапка и решаваат 
во работите од својата надлежност, преземаат управ-
ни дејствија и мерки за кои се овластени, како и 
сите други, дејствија и мерки потребни за извршу-
вање на работите од својата надлежност, ако со 
одредбите од Посебниот дел на овој закон или со 
други посебни прописи вршењето на одделни овла-
стувања, дејствија и мерки не е ставено во надлеж-
ност на други органи. 

Општинските и околиските народни одбори ги 
имаат и овластувањата, што со сојузни прописи им 
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се дадени на сите државни органи за основање на 
самостојни установи и организации. 

Член 5 
Народниот одбор во заедничка седница на оба-

та собори врши избори, назначувања и разрешу-
вања што со закон или со други прописи се ставени 
во надлежност на народниот одбор, и тоа: 

1) избор и разрешување на претседателот и 
потпретседателите на народниот одбор, на претсе-
дателот и членовите ќа советите и заједничките ко-" 
мисии; 

2) избор и разрешување на членовите на орга-
ните на општественото управување на самостојните 
установи и организации; 

3) назначување и разрешување на секретарот 
на народниот одбор, на старешините на основните 
Органи на управата и на колегијалните органи на 
управните установи; 

4) избор и разрешување на претседателот, су-
диите и судиите поротници на околиски суд и на 
судиите поротници на окружен суд и на окружен 
стопански суд; 

5) назначување и разрешување на јавниот пра-
вобранител; 

6) избор и размешување на судијата за прекр-
шоци и неговиот заменик, како и на претседате-
лот и судиите поротници на околискиот совет за 
прекршоци; 

7) назначување и разрешување на директорите 
на претпријатија и раководителите на установи. 

Во заедничка седница на обата собори се вршат 
и други избори, назначувања и разрешувања што 
со закон или со други прописи донесени врз основа 
на закон ќе бидат ставени во надлежност на на-
родниот одбор. 

Со статутот на општината односно на околијата 
може да се определи народниот одбор во заедничка 
седница на обата собори да назначува и разрешува 
и старешини на други органи на управата и други 
службеници, како и раководители на занаетчиски, 
угостителски и други дуќани во општествена соп-
ственост. Исто така, со статутот може да се опре-
дели раководителите на установите во кои не по-
стојат органи на општественото управување (амбу-
ланти и др.) да ги назначува и ги разрешува коми-
сијата за избори и именувања по прибавено мисле-
ње на соодветниот совет. 

Изборот на членовите на органите на опште-
ственото управување, како и назначувањето и раз-
решувањето на раководителите на установите, се 
врши по прибавено мислење од советот на, народ-
ниот одбор во чиј делокруг спаѓаат работите што 
се однесуваат на соодветната установа. 

А Член 6 
Претседателот и членовите на управните коми-

сии на народниот одбор што се формираат врз 
основа на прописи, ги назначува и ги разрешува 
соодветниот совет, освен ако е со одредбите од По-
себниот дел на овој закон, со посебни сојузни про-
писи донесени но неговото влегување во сила или 
со одлука на народниот одбор определено да ги 
назначува и ги разрешува друг орган. 

Член 7 ' 
Општинските народни одбори и нивните органи 

решаваат во прв степен во управна постапка во 
сите управни работи од надлежноста на народните 
одбори или нивните органи, освен оние во кои со 
овој закон или со посебни прописи донесени по 27 
јули 1955 година е изречно пропишано да ги ре-
шава околиски орган, 

Во сите управни работи од досегашната над-
лежност на околиските народни одбори во кои во 
управна постапка во прв степен решава општински 
орган, за решавање по жалбата против првостепе-
ното решение е надлежен соодветниот орган на 
околискиот народен одбор. 

Член 8 
За управна работа што со пропис е ставена во 

Надлежност на општински или околиски орган за 

која н^ е определен кој општински односно околи-
ски орган ја врши таа работа, надлежен е Апштин-
скиот односно околискиот орган на управата во чиј 
делокруг спаѓаат работите на соодветната област. 

Народниот одбор и неговите совети се надле-
жни за управни работи само кога со пропис е из-
речно предвидено таквите работи да ги врши на-: 
родниот одбор односно совет. 

Советите и органите на управата можат да до-̂  
несуваат прописи само ако се за тоа изречно овла-
стени со пропис. 

Член 9 
Во сите случаи во кои е со одредбите од досега-

шните сојузни закони или од други сојузни про-
писи предвидена согласност на околиските органи 
на актите на општинските органи, односо согла-
сност на републичките органи на актите на околи-
ските органи, се укинува таквата согласност, освен 
ако давањето на таквата^ согласност -е изречно 
предвидена со одредбите од овој закон или со уред-
бата донесена врз основа на членот 3 од овој закон. 

Член 10 
Републичките народни собранија, Народното 

собрание на Автономна Покраина Војводина и 
Обласниот народен одбор на Автономна Косовско-
метохиска Област и нивните извршни совети ќе 
донесат,' во согласност со начелата од Општиот за-
кон за уредување на општините и околиите и од 
овој закон, свои закони односно прописи за опре-
делување надлежноста на општинските и околи-
ските народни одбори и нивните органи во ра-
ботите уредени со републички, покраински односно 
обласни прописи. 

Околиските народни одбори ќе донесат, во со-̂  
гласност со начелата од Општиот закон за уреду-
вање на општините и околиите, од овој закон, од 
републичките, покраинските и обласните прописи, 
свои прописи за определување надлежноста на оп-
штинските и околиските народни одбори и нив-
ните органи во работите уредени со прописите на 
околискиот народен одбор. 

2. НАДЛЕЖНОСТ ВО ИНСПЕКЦИСКИТЕ РАБОТИ 
Член 11 

До донесување на посебни закони за одделни 
инспекциски служби, во поглед на надлежноста на 
општинските и околиските органи за инспекциски-
те работи ќе се применуваат одредбите од чл. 12—14 
на овој закон. 

Член 12 
Покрај инспекциските работи што со досега-

шните прописи се ставени во нивната надлежност, 
општинските органи на управата ги вршат1 сите 
инспекциски работи од досегашната надлежност 
на управните органи на народните одбори на око-
лиите во областа на заштитата на растенијата, на 
прометот на семенски стоки, производството и про-
метот на вино, финансиската, пазаришната, вете-
ринарната, градежната инспекција и инспекцијата 
на трудот, ако со одредбите од Посебниот дел на 
овој закон или со уредбата донесена врз основа 
на овластувањето од членот 3 на овој закон оддел-
ни инспекциски работи не се ставени во исклучива 
надлежност на околиските управни органи. 

Општинските органи на управата надлежни за 
работите на просветата вршат работи на надзор над 
придржувањето за прописите за работата во учи-
лиштата за задолжително општо образование, во 
Предучилишните и вонучилишните установи за об-
разование и воспитување, што со одредбите од По-
себниот дел на овој закон се ставени во нивната 
надлежност. 

Со закон и со прописи на извршните совети 
може да се определи дека инспекциските работи од 
областите наведени во ставот 1 на овој член, во 
определени видови стопански организации и само-
стојни установи или во поглед на определени ви-
дови објекти ќе ги вршат исклучиво околиските 
органи на управата надлежни за инспекциските 
работи од соодветната област, 
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Член 13 
Покрај инспекциските работи што со посебни про-

писи се ставени во нивната исклучива надлежност, 
околиските органи на управата надлежни за ин-
спекциските работи се грижат за стручното органи-
зирање и за правилното вршење на службата од 
соодветната област на подрачјето на целата око-
лија и вршат непосреден надзор над работата на 
соодветните општински органи на управата над-
лежни за инспекциските работи во поглед на при-
мената на сојузните, републичките и околиските 
прописи. 

При вршењето на надзорот од претходниот став 
околискиот инспектор може и непосредно да из-
врши одделни инспекциски работи и да преземе 
Потребни инспекциски дејствија, за кои се овла-
стени општинските органи на управата. Во вршење-
,то на инспекциските работи и дејствија околискиот 
Инспектор ги има сите овластувања и должности 
на надлежен инспектор. 

Околискиот орган на управата надлежен за ин-
спекциските работи ќе ги врши непосредно инспек-
циските работи во врска со примената на сојузните, 
републичките и околиските прописи и мерки за кои 
се овластени општинските управни органи, ако 
народниот одбор на општината за вршење на ин-
спекциската служба нема службеник што ги испол-
нува пропишаните услови за инспектор, ако око-
лискиот орган на управата - утврди дека општин-
скиот орган на управата надлежен за инспекци-
ските работи не ги врши работите што е. должен 
да ги врши или дека во вршењето на тие работи 
постојат битни недостатоци, ако по негово барање 
општинскиот орган на управата не изврши опреде-
лена инспекциска работа, ако е тоа нужно заради 
обезбедување наплатувањето на приходите на око-
лијата, автономната единица, на републиката или 
'федерацијата или заради обезбедување на други 
интереси на тие политичкотериториј алии единици, 
или ако инаку во итни случаи поради одлагање 
би постоела опасност за животот, здравјето или 
безбедноста на луѓето и имотот. 

Околискиот инспектор е должен во случаите 
од ст. 2 и 3 на овој член за" вршењето на инспек-
циската работа на подрачјето на општината прет-
ходно да го извести надлежниот општински ин-
спектор, ако го има. Во таков случај надлежниот 
Општински инспектор може и самиот да присус-
твува на инспекциското дејствие. 

Член 14 
Покрај правата и должностите што им се оп-

ределени со сојузниот Закон за државната управа, 
фо републичкиот закон за републичките органи на 
управата и со посебните прописи што го регули-
раат вршењето на соодветната инспекциска служба, 
околиските органи на управата надлежни за ин-
спекциските работи имаат право: 

1) од општинскиот орган на управата надлежен 
^а соодветни инспекциски работни да побараат да 
изврши определена инспекциска работа во врска 
4Ј0 примената на сојузни, републички и околиски 
Прописи и мерки и за тоа да им поднесе извештај; 

2) да бараат од него известувања и.податоци за 
вршењето ка надзор над спроведувањето на про-
писите и мерките од претходната точка што им се 
потребни заради следење на функционирањето на 
соодветната инспекциска служба. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 

Гцветни инспекциски работи е должен да постапи 

барањето на околискиот орган на управата од 
претходниот страв. Исто така, тој е должен во сро-
ковите што ќе ги определи надлежниот совет на 
Околискиот народен одбор да му ја доставува сво-
јата програма на инспекциската работа, во врска 
^о примената на околиските, републичките и соју-
зните прописи и мерки. Надлежниот околиски ор-
ган на управата може да му ги соопшти на општин-
скиот орган на управата своите забелешки на таа 
Лјр^грама заради усогласување на работата на оп-

штинскиот и околискиот орган на управата во 
инспекциските работи. 

Кога е со посебни преписи определено одделни 
инспекциски работи да врши исклучиво околи.скиот 
орган на управата надлежен за соодветни инспе:-

. дигаш работи, овој орган е должен по барања од 
општинскиот1 орган на управата , надлежен за и н-
спекциските работи да му дава известувања и пода-
тоци за одделни извршени инспекциски р ѕ б о ^ . 
што на општинските органи им се потребни заради 
вршење на работите, од нивната надлежност. 

Член 15 
Органот на народниот одбор надлежен за на-

значување може, во согласност со старешината на 
установата, да овласти за вршење на инсдекцги^и 
работи службеник на установата кој има потреб-и 

4 стручни квалификации и ги исполнува другите 
услови за инспектор. 

Исто така, заѕ вршење на инспекциски работи 
може хонорарно да се ангажира и друго лице што 
има потребни стручни квалификации и ги исполнува 
другите услови за инспектор. 

Член 16 
Ако општинскиот народен одбор смета дека 

обемот'на инспекциските работи од одделни области 
не е толкав што за вршење на тие работи би тре-
бало да се назначи посебен службеник или инаку 
не е во можност да постави такев службеник, може 
да се спогоди со надлежниот орган од друга општи-
на или со околискиот народен одбор соодветните 
инспекциски работи од надлежноста на општински-
от орган да ги врши службеник од народниот одбор 
на друга општина односно службеник на околиски-
от народен одбор кој има пропишани стручни ква-
лификации и ги исполнува другите услови за ин-
спектор. 

Спогодбата според претходниот став ја склу-
чува органот на општинскиот народен одбор надле-
жен за назначување со овластениот претставник на 
народниот одбор од друга општина односно од око-
лискиот народен одбор. Со таа спогодба ќе се оп-
редели особено начинот за утврдување на планот 
и распоредот на работата на таквиот службеник во 
вршењето на инспекциските работи на подрачјето 
на општинскиот народен одбор, како и учеството 
на општинскиот народен одбор во ' издатоците за 
редовните присадлежности на тој службеник. 

Член 17 ' 
Службеникот определен спо.ред претходниот 

член ги врши од името на општинскиот орган на 
управата инспекциските работи за кои е овластен. 
Во вршењето на својата службена должност тој е 
должен да постапува според насоките и упатствата 
на општинскиот народен одбор на чие подрачје ги 
врши инспекциските работи и на неговиот совет, 
како и според упатствата од старешината на орга-
нот на управата на тој народен одбор во чиј дело-
круг спаѓаат соодветните инспекциски работи. Ра-
споредот на работата на 'таквиот службеник го опре-
делува старешината на органот на управата на на-
родниот одбор чиј службеник е тој. 

Старешината на соодветниот орган на управата 
на општинскиот народен одбор на чие подрачје 
ваквиот службеник ги врши инспекциските 'работи 
може против него да поведе постапка поради ди-
сциплинска вина и материјална одговорност пред 
органот надлежен за тој службеник. 

Споровите што би настанале меѓу заинтереси-
раните општински народни одбори во врска со ра-
ботата на службеникот што ги врши инспекциските 
работи на подрачје^на две или повеќе општини, ги 
решава соодветниот совет на околискиот народен 
одбор, а таквите спорови меѓу општинските народни 
одбори од подрачје на разни околии, како и меѓу 
општинскиот и околискиот народен одбор ги реша-
ва соодветниот републички орган на управата. 
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Член 18 
Со закон или со уредба ќе се-пропишат стру-

чните квалификации: и други услови што мораат 
да ги исполнуваат ишзпекто^хите и помошните ин-
спектори на општинските и околиските народни 
одбери. 

За назначување старешина на општинскиот са-
нитарен инспекторат односно за назначување шеф на 
отсек или реферат што врши работи на финансиска-
та или санитарната инспекција, потребна е согласност 
ед советот на околискиот народен одбор надлежен 
за работите на финасиите односно за работите на . 
народното здравје, а за назначување старешина на 
околискиот финансиски или санитарен инспекторат 
потребна е со гласност од републичкиот државен 
секретар за работи на финалните односно од секре-
тарот на републичкиот совет надлежен за работите 
на народното здравје. 
3. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ВРШЕЊЕТО НА РА-
БОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ 

ОДБОРИ И НИВНИТЕ ОРГАНИ 
Член 19 

Општинските и околиските народни одбори, 
пиените совети и органи- на управата ги вршат 
работите наведени во Посебниот дел на свој закон 
под А односно под В, на -начинот и под условите 
определени со прописите со кои тие работа се уре-
дени, ако со одредбите од овој закон не е опреде-
лено поинаку. 

Ако одделни од тие прописи молкома се изме-
нети или се во спротивност со подоцнежните про-
писи, одредбите од овој закон ќе се применуваат во 
согласност со тие подоцнежни прописи. 

Член 20 
Ако со прописите за надлежноста не е опреде-

лено код совет односно орган на управата на народ-
ниот одбор врши одделна работа, таа работа ја врши 
оној совет односно орган на управата во чиј дело-
круг таквата работа спаѓа согласно со одлуката на 
народниот одбор. 

Член 21 
Конкурсот за назначување директор на прет-

пријатие го распишува и го спроведува комисија 
што ја формира општинскиот на-роден одбор или по 
негово овластување соодветниот совет. Половина 
членови на комисијата именува општинскиот наро-
ден одбор или по његово овластување соодветниот 
совет, а втората половина ја определува работнички-
от совет на претпријатието. 

За претпријатијата што ќе ги определи околи-
скиот нероден одбор во согласност со републички-
от извршен совет, по една третина членови на ко-
мисијата именуваат: општинскиот народен одбор 
или по негово овластување соодветниот совет, ра-
ботничкиот совет на претпријатието и соодветниот 
со-вет на околискиот народен одбор, а за прегрна-
ти јата што ќе ги определи републичкиот односно 
Сојузниот извршен совет по една третина членови 
именуваат: општинскиот народен одбор или по не-
гово овластување соодветниот со^ет, работнички-
от совет на претријатието и републичкиот односно 
сојузниот орган на управата во чиј делокруг спа-
ѓаат работите на соодветната гранка односно област 
на стопанството. 

Член 22 
Комиси-јата му го предлага за назначување на 

општинскиот народен одбор кандидатот што ги 
исполнува условите пропишани со конкурсот и нај-
многу одговара за директор на претпријатието, а 
решението за назначување го донесува општинскиот 
народен одбор. Ако народниот одбор не се сложи со 
предлогот на комисијата, се распишува нов конкурс. 

Ако народниот одбор ни по повторниот конкурс 
не се сложи со предлогот на комисијата, решението 
за назначување на директорот го донесува околи-
скиот народен одбор, а за гвретпригј ати јата што ќе 
ги определи републичкиот односно Сојузниот из-
вршен совет — републичкиот односно сојузниот ор-

ган на управата вој чиј делокруг спаѓаат работите 
на соодветната гранка односно област на стопан-
ството. 

Ако ни по два едноподруго распишани кон-
курси немало кандидати или немало кандидати што 
Ги исполнуваат условите пропишани со конкурсот, 
комисијата му предлага з а назначување на општина 
скокот народен одбор лице што ги исполнува усло-
вите пропишани со конкурсот, а решението за на-
значување го донесува општинскиот народ-ен одбор. 
Во случај општинскиот народен одбор да не се сло-
жи со предлогот на комисијата, комисијата му пре-
длага за назначување на општинскиот народен од-
бор друго лице што ги исполнува условите предви-
дени со конкурсот. 

Член 23 
Комисијата за распишување на конкурсот за 

назначување директор ја испитува основаноста на 
предлогот за сменување на директорот и врз основа 
на тоа му поднесува свој предлог на општинскиот 
народен одбор, кој донесува решение за сменување. 

Ако ОПШТИНСКИОТ народен одбор не се сложи 
со предлогот на комисијата за сменување на дирек-
торот, за предлогот донесува конечно решение над-
лежниот орган од членот 22 став 2 на овој закон. 

Против решението донесено според ст. 1 и 2 на 
овој член имаат право на жалба работничкиот со-
вет и директорот. Жалбата против решението на 
општинскиот народен одбор му се изјавува на око-
лискиот народен одбор а жалбата против решени-
ето на органот од ставот 2 на овој член — на со-
одветниот извршен совет. 

Член 24 
За распишување на конкурси и за назначува-

ње и сменување на директори на претпријатијата 
што произведуваат за потребите на Југословенската 
народна армија, на претпријатијата во состав на 
Југословенските железници и на претпријатијата во 
состав на Заедницата на стопанските претпријати-
ја на Југословенските пошти, телеграфи и телефо-
ни важат посебни прописи. 

Кога е со посебни прописи предвидено директо-
рот на определени видови претпријатија да го на-
значува основачот сам или во согласност со соодве-
тен државен орган, за назначување на директори на 
тие претпријатија важат соодветни посебни про-
писи. 

, 4. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА УПРАВНИТЕ 
УСТАНОВИ И ЗА ДРУГИ СЛУЖБИ 

Член 25 
Општинскиот народен одбор може да формира 

општинско јавно правобранителство, ако работите 
околу застапување на имотните права и интереси 
на општината се од значителен обем. Општинското 
јавно правобранителство во поглед на застапува-
њето на имотните права и интереси на општината 
ги има сите права и должности на околиско јавно 
правобранителство. 

Член 26 
Народните одбори на две или повеќе општини 

можат спогодбено да обноват заедничка управна 
установа за вршење определени стручни работи за 
потребите на народните одбори и нивните органи. 

Со спогодба меѓу општинските народни одбори 
што основаат заедничка управна установа се опреде-
лува учеството на народниот одбор на секоја општи-
на во трошоците во врска со основањето на установа-
та и со нејзината редовна работа, начинот на донесу-
вање на прописи за организацијата и работата на 
установата, начинот на утврдување планот на ра-
ботата и задачите на установата, како и меѓусебните 
права и должности на народните одбори на соод-
ветните општини. / 

Старешината односно . колегијалниот орган на 
управата на управната установа од претходниот 
став го назначува и го разрешува општинскиот на-
роден одбор на чие подрачје се наоѓа седаЦЈКштето 
на установата во спогодба со народните одбори ОД 
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другите општини што ја основале установата. Дру-
г-ите решенија за службеничките односи на старе-
шината на заедничката управна установа ги доне-
сува надлежниот орган на општинскиот народен 
одбор на чие подрачје се наоѓа седалиш^ето на уста-
всв?та. 

Старешината и службениците на заедничката 
управна установа одговараат дисциплински и ма-
теријално пред дисциплинскиот суд односно пред 
надлежниот орган на управата на општинскиот на-
роден одбор на чие подрачје се наоѓа седалиштето 
на установата. 

Старешината односно колегијалниот орган на 
управувањето на заедничката управна установа ги 
назначува и ги разрешува другите службеници на 
устано-вата и донесува други решенија за нивните 
службенички односи. 

Член 27 
Надзор над работата на заедничката управна 

установа врши содветниот совет на општинскиот на-
роден одбор на чие подрачје се наоѓа установата. 4 

Во вршењето на работите што заедничката 
управна установа ги врши за потребите на народни-
от одбор на одделна општина и на неговите органи 
или на подрачје на одделна општина, старешината 
односно колегијалниот орган на управувањето на 
заедничката управна установа е должен да поста-
пува според насоките и упатствата на народниот 
одбор на таа општина, на неговиот надлежен совет 
односно орган на управата, и им е одговорен на нив. 

Претседателот на народниот одбор на секоја 
општина на чие подрачје не се наоѓа седалиштето 
на заедничката управна установа што ја осноеал 
одборот, може против старешините и другите слу-
жбеници на установата да поведе постапка поради 
дисциплинска вина и материјална одговорност пред 
органот надлежен за службениците на општинскиот 
народен одбор на чие подрачје се наоѓа седалиштето 
на заедничката управна установа. 

Споровите што би настанале меѓу заинтереси-
раните општински народни одбори во врска со за-
едничката управна установа, ги решава соодветниот 
совет на околискиот народен одбор. 

Член 23 
Кога е за вршење на внатрешните работи од над-

лежноста на органот на управата на општинскиот 
народен одбор формиран посебен орган на управата, 
за назначување и разрешување на старешината на . 
тој орган на управата е потребна согласност од ре-
публичкиот државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

5. НАДЛЕЖНОСТ НА ОПШТИНСКИОТ И НА 
ОКОЛИСКИОТ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШОЦИ 

Член 29 
Општинскиот судија за прекршоци води адми-

нистративно-казнена 'постапка во прв степен по 
сите прекршо-ци што со досегашните сојузни про-
роси се ставени во надлежност на судијата за пре-
кршоци, освен оние за кои со одредбата од следни-
от член е предвидена надлежност на судијата за 
прекршоци на околискиот народен одбор. 

Член 30 
Околискиот судија за прекршоци вода админи-

стративно-казнена постапка во, прв степен: 
а) по прекршоците што со досегашните сојузни 

прописи се ставени во надлежност на судијата за 
прекршоци а за кои е пропишана казната затвор 
над 15 дена или парична казна над 20.000 динари, 
или за кои е пропишана парична казна во сразме-
рен или сличен однос спрема определената основа; 

б) по прекршоците предвидени со следните со-
јузни прописи без оглед на пропишаната казна, 
и тоа: 

1) со Законот за здруженијата, собирите и дру-
гите јавни собранија; 

2) со Законот за движење на граница; 
3) со Законот за правната положба на верските 

ВаедиициЈ 

4) со Уредбата за прометот со огнено оружја 
муниција и со експлозивни средства („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/52); 

5) Со Уредбата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54). 

Чдан 31 
Надлежноста на ошнтикакиот судија за прекр-

шоци и на околискиот судија за прекршоци за во-
дење на административно-казнената постапка по 
прекршоците предвидени со досегашните републи^ 
чки прописи ќе се определи со републички пропи-
си во согласност со начелата на овој закон. 

Член 32 
Кога за ист прекршок одговараат поединец и 

правно лице а за постапката против правното лица 
е надлежен околискиот судија за прекршоци, адми-
нистративно-казнената постапка против сите сто^ 
рители на прекршокот ја води во прв степен околи-
скиот судија за прекршоци. 

Член 
Ако против сторителот би требало да се води 

адмииистративно-назнена постапка за повеќе пре-
кршоци од кои за некои би бил надлежен оптика 
скиот а за некои околискиот судија за прекршоци, 
административно-казнената постапка во прв степен 
ја води за сите такви прекршоци околискиот су-
дија за прекршоци. 

Член 34 
Околискиот судија за прекршоци може во слу-

чаите кога обвинетиот, сведоците или вештаците 
имаат живеалиште односно престојувалиште во ме-. 
сто надвор од седалиштето на околијата, или кога 
надвор од тоа седалиште треба да се извршат деј-
ствија во постапката, ако тоа не би било на штета' 
на донесувањето на правилно решение, да побара 
од општинскиот судија за прекршоци надлежен за: 
местото каде треба да се извршат таквите дејствија^ 
да ги сослуша обвинетиот, сведокот и вештаците 
или да изврши други дејствија во постапката, освен 
донесување решение за прекршокот. 

Пред донесување на решението за прекршокот 
околискиот судија за 'прекршоци може да ги пов^ 
тори дејствијата во постапката извршена од страна 
на општинскиот судија за прекршоци и^ во секој 
друг поглед да ја дополни постапката. 

Член 35 
Ако општинскиот народен одбор не е во мож-

ност да назначи за општински судија за прекршоци 
лице што ги ,исполнува пропишаните услови или 
смета дека нема потреба за назначување посебен 
судија за прекршоци, е должен за тоа преку секре-
таријатот за внатрешни работи на народниот одбор 
на околијата да го извести републичкиот државен 
секретаријат за внатрешни работи. Во таков случај 
државниот секретаријат за внатрешни работи, по 
предлог од околискиот совет, може да определи да 
се назначи општински судија за прекршоци за под-
рачје на две или повеќе такви општини. 

Општинскиот судија за прекршоци спогодбено 
го назначуваат и го разрешуваат народните одбори 
од сите општини на чие подрачје тој ја врши сво-
јата должност. 

За својата работа на подрачјето на секоја оп-
штина во која врши долж,ност, општинскиот судија 
за прекршоци му е одговорен на народниот одбор 
од соодветната општина и нему му поднесува изве-
штај за својата работа. 

Општинскиот судија за прекршоци што врши 
должност на подрачје на две или повеќе општини, 
одговара дисциплински пред дисциплинската коми-
сија што спогодбено ја формираат народните од-
бори од соодветните општини. 4 х 

Средствата за покритие на трошоците во врска 
со работата и со принадлежностите на општинскиот 
судија за прекршоци од претходните ставови се 
обезбедуваат во буџетот на општината на чие под-
рачје е седалиштето на судијата за прекршоци. 
Уделот во тие трошоци што ги поднесуваат народа 
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вите одбори на другите општини на чие подрачје 
општинскиот судија за прекршоци ја врши својата 
должност, го определува, по предлог од заинтере-
сираните општински народни одбори, советот на 
околискиот народен одбор надлежен за внатреш-
ните работи. 

II - П О С Е Б Е Н Д Е Л 

Л. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИН-
СКИТЕ НАРОДНИ Ј^ ДВОРИ И НИВНИТ^ОРГАћИ 

ГТвО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Финансии 
ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД 
АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ЗА ФОНДОТ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈ-
НОСТИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/54) 

Член 36 
Органот на управата надлежен за работите на 

финансиите — го наплатува данокот на остваре-
ниот приход што даночниот обврзник .— физичко 
лице го примил од други физички лица (член 15). 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ОПШТИНСКИОТ ЛО-
КАЛЕН ДАНОК И ЗА МЕСНИОТ САМОПРИ-
ДОНЕС („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55, 
19/57) 

Член 57 
Народниот одбор ги врши овие работи: 
1) донесување одлуки за заведување општински 

локален данок (член 1 став 1); 
2) донесувана одлуки за заведување местен 

самопридонес врз основа на заклучок на собир на 
избирачи (член 3 ст. 1 и 4). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
Вршат обата собори рамноправно. 

ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА 
ИЗГРАДБА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57/55) 

Член 38 
Народниот одбор ги врши овие работи: 
1) формирање фонд за кредитирање на станбе-

ната изградба (член 4 став 1); 
2) именување членови на управниот одбор на 

општински - фонд за -кредитирање на станбената 
изградба (член 6). 

Работата од точката 1 ја вршат обата собори 
рамноправно, а работата од точката 2 од претход-
ниот став — обата собори во заедничка седница. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56) 

Член 39 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат . 

сите работи што со Основниот закон за буџетите се 
ставени во нивната надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие 
работи: 

1) одлучување за учествување врз основа на 
закон или по спогодба со други политичкотерито-
ријални единици во финансирањето на службите 
од заеднички интерес (член 3); 

2) донесување на буџетот на општината (член 
1 и 42); 

3) донесување одлука за привремено, финанси-
рање (член 43 став 3 и, член 44 став 4); 

4) вршење измена на намената или на височи-
нава на средствата предвидени во буџетот (член 
64 став 2); 

5). располагање со буџетската резерва (член 
67 став 1); 

б) делумично пренесување правото на распола-
гање со буџетската резерва врз советот надлежен 
за работите на буџетот (член 67 став 2); 

7) одобрување на пресметките на приходите и 
расходите на органите и установите што врз основа 

на прописи од надлежните органи се основаат во 
текот на буџетската година (член 68 став 2)^ 

8) распоредување на средствата предвидени во 
претсметкихе на органите и установите при укину-
вањето или реорганизирањето на одделни државни 
органи и установи во текот на буџетската година и 
пренесување на средствата за извршување задачите 
на укинатите или реорганизираните органи врз 
органите и установите на кои им е доверено извр-
шувањето на тие задачи (член 68 став 3); 

9) определување намената на средствата што од 
буџетот му се даваат на инвестициониот фонд како 
и условите под кои овие средства можат да се ко-
ристат (член 82 став 2); 

10) одлучување за Склучување заем ка ј банка 
или ка ј соодветен фонд за нестопански инвестиции 
што се финансираат од буџетот (член 89 став 1); 

11) одобрзпзање создавање на обврски над изно-
сите со кои располага буџетскиот фонд (член 96 
став 3); 

12) располагање со средствата на постојниот ре -̂
зервен фонд (член 101 став 1); 

б) обата собори во заедничка седница вршат: 
— именување комисија за буџет ако во општин-

скиот народен одбор не е формиран совет надлежен 
за работите на буџетот (член 130 став 2). 

б) Селско стопанство 
ОПШТ ЗАКОН ЗА МОРСКИОТ РИБОЛОВ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/50) 

Член 40 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи:. 
1) вршење непосреден надзор над морскиот 

риболов (член 3 став 2); 
2) издавање дозвола за вршење риболов и опре-

делување видот на риболов што рибарите можат да 
го вршат, како и видовите и количините на рибар-
ски средства што можат да ги употребуваат (член 
8 ст. 2 и 3); 

3) потврдување правилата на рибарска работна 
задруга (член 22 став 2). 

Работата од точката 3 ја врши советот надле-
жен за работите на селското стопанство, а работите 
од точ. 1 и 2 од претходниот став — органот на 
управата надлежен за работите на селското сто-
панство. 

ЗАКОН ЗА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/50) 

Член 41 
Органот на управата надлежен за работите на 

селското стопанство им дава одобрение на селско-
стопански имоти, земјоделски задруги и земјоделски 
домаќинства за засејување на суров опиум на под-
рачјата и површините што ги определува надлеж-
ниот сојузен орган на управата (член 3 став 2). 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДО-
БИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) 

Член 42 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) донесување прописи со кои се наредуваат 

мерките предвидени со закон со цел за спречување 
и сузбивање и на други заразни болести на доби-
токот, паразитни и одредувачки болести ако се 
појават.или застрашува опасност од нивна појава 
и ширење (член 3 став 2); 

2) налагање определени обврски, на сопствени-
ците, држателите и чуварите на добиток, на сточни 
производи, -суровини и отпадоци, како и на други 
предмети со кои може да се пренесува зараза и 
определување на ограничувањата во поглед на 
движењето, држењето, лекувањето, употребата или 
прометот на добиток, заради заштита од заразните 
болести ка ј добитокот, како и пропишување на огра-
ничувањата на движењето на лица во случај на 
неопходна потреба (член 5 ст. 1 и 2); 
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3) решавање за уништување на одделни или 
поголем број животни, односно сточни производи, 
суровини, отпадоци или други предмети со кои 
може да се пренесува заразата ка ј добитокот (член 
5 став 2); 

4) спроведување на сите ветеринарно-санитарни 
мерки што според одредбите на законот е должен 
да ги спроведува, грижи за нивното извршување, 
како- и осигурување на ветеринарно-сапитарни, 
сообраќајни и други средства за извршување на 
мерките што според одредбите на законот е должен 
да ги спроведува (член б став 1, чл. 15 и 37); 

5) извршување на пропишаните мерки ако не 
ги игзрши физичко или правно лице (член 8 став 1); 

- Р запирање на наредените мерки за заштита 
на губитокот од заразните болести (член 9 став 3); 

7) вршење преглед на добитокот и надзор над 
прометот на добиток, сточни производи, суровини и 
отпадоци, прехранбени продукти од животинско по-
текло, како- и над другите предмети со кои може да 
се пренесува заразната болест кај добитокот (член 
10 и 26); , . 

8) забранување или ограничување на прометот 
на суровини и отпадоци што произлегуваат од жи-
вотни што се разболени од некоја зараза или за 
кои се сомнева дека се разболени или дека можеле 
да се заразат (член 11 став 1); 

9) контролирање на Утоварот, истоварот и пре-
товарот на месо што се отпрема во друго место со 
железница, брод или со други превозни средства 
на јавниот сообраќај (член 15); 

10) давање одобрение за отпрема на добитокот 
надвор од подрачјето на општината со превозни 
средства на патниот сообраќај (член 16 став 3); 

И) донесување решение за забрана на превозот 
на добиток ако при прегледувањето се утврди дека 
добитокот боледува од некоја заразна болест, дека 
потекнува од заразно или загрозено подрачје, или 
дека нема. испразни пропратни документи (член 16 
став 4); 

12) издавање уверение дека пратката на суро-
вини и отпадоци од добиток, како и на производи 
Од добиток наменети за промет потекнува од неза-
разени животни (член 17); 

13) давање одобрение за употреба на превозни 
средства на јавниот сообраќај по нивното чистење 
и дезинфекција (член 18 став 2); 

14) вршење надзор над пазарите, саемите и из-
ложбите хна добиток (член 19 став 1); 

15) определување место за пазари и саеми на 
добиток (член 19 став 1); 

16) определување место за изложби на добиток 
(член 19 став 1); 

17) издавање потврда, кога се отпрема добитокот 
на сезонско заедничко пасење, дека е добитокот 
здрав и дека потекнува од незаразено подрачје 
(член 20 став 3); 

18) издавање пасоши за добиток (член 21); 
19) известување сите санитарни органи за по-

јавите на зарази ка ј добитокот што можат да се 
пренесат и на луѓе (член 26); 

20) наредување на издавање, обележување или 
затворање на добиток за' кој се. сомнева дека можел 
да еп зарази или е заразен (член 37); 

П) давање одобрение за колење добиток во за8" 
разечо подрачје (член 39 точка 10); 

22) вршење надзор над утепување односно кот-
ле к-.с на болен добиток или добиток за кој се сом-
нева дека е заразен (член 41 став 2); 

23) грижи за одржувањето на просторот за за-
копување на животински мрши (член 42 став 2); 

24). грижи мршите на загинатите животни или 
на утепаните поради зараза животни да се уништат 
или направат нештетни (член 42 став 2); 

25) давање упатства за дезинфекција на шта-
лите, котарите, дворовите, пасиштата, напојували-
штата и другите места, како и за вршење надзор 
над чистењето и дезинфикцијата (член 43 став 2); 

26) донесување решение за мерките што се 
однесуваат на одделни физички ,и правни лица 
(член 46 став 1); 

27) донесување наредба за мерките за заштита 
на добитокот што ќе се применуваат Ца поголем 
број физички и правни лица (член 47 став 2); 

28) донесување наредба за попис и жигосување 
на добитокот, за контумац и истребување на ку-
чињата, за превентивно . бележење и за дијагно-
стички постапки (член 48 став 2); 

29) известување на заинтересираните лица за 
содржината на наредбата на републичките и со-
јузните органи за мерките за спречување на зара-
зата кај добитокот (член 48 став 3); 

30) вршење работи на ветеринарната инспек-
ција, доколку одделни од тие работи со одредбите 
од Посебниот дел на овој закон или со посебни про-
писи па се ставени во надлежност на околиските, 
републичките или сојузните органи на управата 
(член 58). ^ 

Работите од точ. 1, 1Ѓ, 27 и 23 ги вршат обата 
собори рамноправно, од точ. 2 и 16 — советот над-
лежен за работите на селското стопанство, работите 
од точ. 3—14, 17—26, 29 и 30 — органот на управата 
надлежен за работите па селското стопанство, а ра-
ботите од точката 8 на претходниот став — во со-
гласност со претседателот на народниот одбор. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА РА-
СТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) 

Член 43 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) вршење надзор над прометот на растенија 

и грижи за извршувањето на сите мерки за за-
штита на растенијата, тсако и осигурување на сред-
ства за извршување на оние мерки што според од-
редбите од овој закон е должен да ги спроведува 
(член 5 ст. 1 и 8); 

2) извршување на пропишаните м^рки, ако не 
ги изврши физичко или правно лице (член 9); 

3) наредување групен преглед на земјиштето на 
своето подрачје со цел за о т к р и в м е опасни растеа 
ниски болести и штетници (член 13 став 1); 

4) определување кои растениски болести и штет-
ници што не се предвидени со прописите на пови-
сокиот орган, се опасни за подрачјето на општи-
ната, доколку за донесување на тие прописи постои 
овластување во републичкиот закон (член 14)' 

5) прогласување за заразено и она подрачје на 
кое ќе сс појави опасна растениски болест или штет-
ник предвидена со прописите на општинскиот на-
роден одбор, доколку за донесување на, тие пропиел 
постои овластување во републичкиот закон (член 15); 

6) организирање на известителна служба за по-
јавата и движењето на растениските болести и штет-
ници (член 28); ' 

7) наредување групно сузбивање на растени-
ските болести и штетници и определување обврски 
на одделни лица во оваа акција (член 29); 

8) вршење надзор над уништувањето на расте-
нија и предмети (член 30 став 2); 

9) забранување на внесување растенија во про-
стории во кои е утврдено постоењето на опасни р а -
стениски болести или штетници, како и забра-
нување на в н е с у в а њ е заразени растенија од про-
сторија во која се сместени, додека растенијата и 
просториите не се дезинфикуваат (член 32 став 2); 

10) преземање мерки за спречување и сузбива-
ње на растениските болести и штетници во однос на 
одделни лица (член 33 став 1); 

11) определување органи што можат да наредат 
определени мерки за спречување и сузбивање на 
растениските болести и штетници (член 33 став 2); 

12) определување мерки што ќе се применуваат 
на неопределен број лица на извесно подрачје со 
цел за спречување или сузбивање на растениските 
болести (член 33 став 3); 

13) вршење инспекциски работи во областа на 
заштитата на растенијата, доколку одделни од тие 
работи со одредбите од посебниот дел од овој за-^ 
кон или со посебни прописи не им се ставени во 
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надлежност на републичките и сојузните органи 
на управата (член 46 став 1); 

14) вршење надзор над придржувањето, за про-
писите од областа на заштитата на растенијата и 
спроведување на мерките за заштита на растени-
јата (член 50 став 1 точка 1); 

15) издавање уверение за здравствената состојба 
на пратките на растенија што се отпремаат од за-
разено подрачје (член 50 став 1 точка 3); 

16) вршење преглед на растенијата на кои се 
има, појавено опасна растениска болест или штет-
ник и издавање потребни упатства за нивното суз-
бивање (член 50 став 3); ' 

17) предупредување надлежните државни орга-
ни што не ги презеле мерките донесени односно на-
редени од страна на орган од повисок степен или не 
ги извршуваат правилно, како и поднесување из-
вештај за тоа (член 52). 

Работите од точ. 4, 7, 11 и 12 ги вршат обата 
собори рамноправно, работите од точ. 3 и 5 — со-
ветот надлежен за работите на селското стопан-
ство, а работите од точ. 1, 2 и 6, 8—10 и 13—17 од 
претходниот ст^в — органот на управата надле-
жен за работите на селското стопанство. 

ЗАКОН ЗА ПРОМЕТОТ НА СЕМЕНСКАТА 
СТОКА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54) 

Член. 44 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) надзор над извршувањето ^а одредбите за 

прометот на семенска стока (член 16); 
2) донесување решение за забрана на прода-

жбата на семенска стока што не им одговара на 
условите предвидени со одредбите на законот (чл. 
17'и 18 став 3). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став во 
поглед на прометот на селскостопанска семенска 
стока ги врши органот на управата надлежен за 
работите на селското стопанство, а во поглед на про-
метот на шумска семенска стока органот на упра-
вата надлежен за работите на шумарството. 

ЗАКОН ЗА ОБРАБОТУВАЊЕТО НА НЕ-
ОБРАБОТЕНОТО ЗЕМЈИШТЕ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/57) 

Член 45 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за обработувањето на 
необработеното земјиште се ставени во нивната над-
.лежност, со следните измени и дополненија: 

— органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство презема потребни мерки да 
се обработат сите необработени земјишта (член 1 
став 2). ^ 

в) Шумарство 
ОПШТ ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ШУМИТЕ ОД 
ПОЖАР („Службен лист на ФНРЈ", бр, 29/47) 

Членов 
Органите на управата' на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) вршење непосреден надзор над извршување-

то на мерките предвидени Со законот паради зашти-
та на шумите од пожар (член 2 став 2); 

2) грижи за чување на шумите од пожар 
(член 3); 

3) организирање противпожарна служба, орга-
низирање специјални екипи за обиколување на шу-
мите и чување на шумите од пожар (член 3); 

4) давање претходна дозвола за палење отворен 
огин во шума (член 5 став 1); 

5) надзор над изгорувањето на корите и вот-
ките во шума со цел за сузбивање на штетните 
инсекти, како и изгорување на штетните грмушки, 
праќе и плевели заради мелиорација на шумските 
пасишта (член 9); 

6) раководење со работите о^олу гаснењето на 
пожар, одржување ред, како и вршење други ра-
боти од членот 17 (член 17); 

7) грижи за организацијата за исхрана на лица-
ва што учествувале во раснењето на пожар (член 21); 

8) процена на штетата направена со пожарот 
и со раснењето 'и соработка во пронаоѓање на при-
чината за пожарот (член 23). 

Работите од точ. 1—8 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на шумарството. 

ОПШТ ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 106/47 и 4/51) 

Член 47 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи:^ 
1) примање пријава за појавата на штетни ин-

секти и заразни болести на шумското дрвје и пре-
земање мерки за сузбивање и отклонување на за-
разата (член 11); 

2) донесување решение за обврската на соп- ' 
ственикот на шумско земјиште да ги пошуми обес-
шумените површини и оние земјишта што можат 
да се користат само ако се под шумска култура и 
определување на срокот за тоа (член 24); 

3) грижи за пошумување и мелиорација на шум-
ските земјишта, грижи за подмирување потребите 
на народот од шумски производи согласно со око-
лиските и републичките прописи, грижи за пасење, 
желадење, чување на шуми од оштетување и од 
неправилно или бесправно искористување, вршење 
непосреден надзор над задружни и приватни шуми 
согласно со одредбите од републичките закони 
(член 28 став 4); 

4) управување со шумите што не се во состав 
на шумско стопанство согласно со одредбите од 
републичкиот закон (член 29); 

5) вршење надзор над искористувањето на при-
ватни шуми (член 35); 

6) вршење согласно со одредбите од републич-
киот закон на државен стручен надзор над шумите 
на задругите и над заштитните шуми на приватни . 
лица што се под државен стручен надзор (член 36); 

Работите од точ. 1—6 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на шумарството. 

ОПШТ ЗАКОН ЗА ЛОВОТ („Службен лист . 
на ФНРЈ", бр. 105/47) 

Член 48 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) предлагање да се формираат ловишта на ло-

вечки друштва и исправки на нивните граници 
(член 14); 

2) предлагање да им се доделат ловишта на 
ловечки друштва (член 15); 

3) склучување со ловечки друштва писмен до-
говор со кој се определуваат овластувањата и об-
врските на ловечкото друштво (член 15); 

4) издавање дозвола за лов (член 16); 
5) донесување решение за надоместок за ште^ 

ти што не преминуваат 2.500 динари (член 17)., 
Работите од точ. 1 и 2 ги врши советот надле-

жен за работите на шумарството, работите од точ-
ката 3 — претседателот на народниот одбор според 
заклучок на советот надлежен за работите на шу-
марството, а работите од точ. 4 и 5 од претходниот 
став — органот на управата надлежен за работите 
на шумарството. 

г) Трговија 
УРЕДБА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕ-
ТОТ НА ТУТУН („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 55/52) 

Член 49 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) вршење контрола на извршувањето на дого-

вори за производство и испорака на тутун, како и 
контролирање дали е тутунот засаден на догово-
рено земјиште и дали е засаден договорениот број 
стракови (член 3); 

2) определување претставник на производите-
лите на тутун за процена на тутунот, ако производ 
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дителот и приговори на процената на комисијата 
(член 5 став 2); 

3) формирање комисија за процена на тутунот, 
ако претставникот на претпријатието за обработка 
на тутун и претставникот на производителите не 
се согласат во процената на тутунот (член 5 став 3); 

Работата од точката 3 ја врши советот надле-
жен за работите на стоковниот промет, работите 
од точ. 1 и 2 од претходниот став — органот на 
^правата надлежен за работите на стоковниот 
промет. 
2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И 

ГРАДЕЖНИШТВОТО 
ОСНОВНА УРЕДБА ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ УР-
БАНИСТИЧКИ ПЛАН („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 78/49) 

Член 59 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) донесување генерални урбанистички планови 

на местата од подрачјето на општината ,со согла-
сност од народниот одбор на околијата (чл. 3, 
11 и 12); 

2) формирање урбанистички совет и назначу-
вање на неговите членови (член 7); 

3) основање урбанистички завод на општината 
(член 8); 

4) утврдување на основните поставки за изра-
ботка на генерален урбанистички план, прифа-
ќање нацртот на план во начело и утврдување на-
цртот на генерален урбанистички план (чл. 9—11); 

5) поведување постапка за измена и дополне-
ние на генералниот урбанистички план (член 13); 

6) давање на инвеститорите согласност за ло-
кација до донесувањето на генерален урбанистички 
план според основните поставки од генералниот 
урбанистички план, а ако овие ги нема, според оп-
штите упатства за изработка на генерални урба-
нистички планови (член 15). 

Работите од точ. 1, 3 и 4 ги вршат обата собори 
рамноправно, работите од точката 2 — обата собори 
во заедничка седница, работата од точката 5 т -
советот надлежен за комуналнР1те работи, а рабо-
тата од точката 6 од претходниот став — советот 
надлежен за работите на урбанизмот. 

УРЕДБА ЗА ИЗГРАДБА СТАНБЕНИ ЗГРА-
ДИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51) 

Чл^н 51 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) донесување одлука за доделување градежно 

земјиште од општонародниот имот за изградба на 
зграда на инвеститор што не располага со сопстве-
но земјиште (член 5); 

2) издавање градежна дозвола за изградба на 
сопствена станбена зграда односно стан (член 10 
став 1); 

3) ставање вон сила на издадена градежна доз-
вола ако инвеститорот не се придржува за сроко-
вите определени во градежната дозвола (член 11). 

Работите од точката 1 ги вршат обата собори 
рамноправно, а работите од точ. 2 и 3 од претход-
ниот став — органот на управата надлежен за ра-
ботите на градежништвото. 

3. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
ОПШТ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТКЛО-
НУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/48) 

Член 52 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) водење непосредна борба против заразните 

болести на своето подрачје (член 3); 
2) организирање на проучувањето и известува-

њето на населението за заразните болести, за хи-
гиенските мерки и за нивното спречување, како и 
за првите мерки што треба да ,ев преземат ако се 
појават заразни болести (член 4); 

3) организирање и вршење дезинфекција, испи-
тување дали определени лица носат заразни ба-
цили, издвојување во карантин, бележење и други 
санитарно-епидемиолошки мерки (член в став 1 
тзчгга 1);' 

4) основање здравствени установи за спречу-
вање и отклонување џа заразни болести (член 8 
став 2); 

5) организирање и изведување на закопува-
ње и исушување на мочуришта и други асанациони 
работи (член 8 став 1 точка 3); 

6) обезбедување привремени болници или про-
стории за сместување на болни и други потребни 
простории во случај на епидемија (член 8 став 1 
точка 5), како и на помошен материјал потребен 
за извршување на санитарно-епидемиолошките мер-
ки (член 8 став 1 точка 5 и член 9 точка 5); 

7) изработка на план за отклонување и спре-
чување на заразните болести за своето подрачје 
(член 8 став 1 точка 7); 

8) водење евиденција за состојбата на заразните 
болести на своето подрачје (член 8 став 1 точка 8 
и член 9 точка 9); 

9) вршење на определените со закон права и 
должности спрема здравствените установи што ги 
основал (член 9 точка 2); 

10) подигање уреди за снабдување со вода (член 
9 точка 3); 

11) контролирање на извршувањето на мерките 
што се должни да ги преземат граѓаните со цел за 
спречување и отстранување на заразни болести (член 
9 точка 4). 

работите од точката 4 ги вршат обата собори 
рамноправно, а работите од точ. 1—3 и 5—11 од прет-
ходниот став — органот на управата надлежен за 
работите на народното здравје. 

ЗАКОН ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58) 

Плен 53 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за санитарната инспек-
ција се ставени во нивната надлежност, со следните 
измени и дополненија: 

1) определувањето на други инспекциски органи 
и другите органи и установи, што се за тоа струч-
ни и оспособени, за вршење одделни работи на са-
нитарен надзор под раководство на санитарниот ин-
спекторат (член 7 став 1) — го врши општинскиот 
собор; 

2) определувањето на одделни здравствени и 
други слични установи, органи и организации, што 
се за тоа оспособени, на барање од санитарните 
инспекторати да вршат стручно-технички работи 
(анализи, давање стручни мислења итн.) потребни: 
за вршење санитарен надзор, како и на условите 
под кои се должни да ги вршат овие работи (член 
7 став 2) — го врши советот надлежен за работите 
на здравјето. 
4. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СТАРАТЕЛСТВО 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/47) 

Член 54 
Органите на народниот одбор ги вршат овие ра-

боти: 
1) вршење работи на старателство (член 4 став 1 

и член 8 ст. 1—3); 
2) упатување на незбринати и други лица под 

старателство на кои на друг начин не е можно да 
им се обезбеди лекување, воспитување и школување, 
во болници, интернати, лекувалишта итн. (член 7 
став 2); 

3) донесување рентине за назначување стара-
тел и за ставање под старателство (член 9, член 19 
став 2, член 41, член 47 ст. 1 и 2 К член 49); 

4) водење на старателски книги (член 12); 
5) донесување решение за ставање малулетник 

под старателство (член 13 став 3); 
6) издавање исправа на старателот за назначуч 

1 вање за старател (член 17 став 1)1 
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7) определување претставник за попис и при-
ближна процена на малул^гниковиот имот (член 
21 став 1); 

8) давање одобрение на старателот за преземање 
поважни мерки во поглед на личноста на малулет-
нпкот или управување со неговиот имот (член 24); 

9) давање дополнително одобрение на старателот 
за преземање мерки во поглед на личноста на малу-
лгтникот и на заштитата на имотот (член 25); 

10) давање претходно одобрение на старателот за 
склучување правна работа со малулетникот за кој 
се грижи и во тој случај, како и во случај на спор 
меѓу малулетникот и неговиот старател, определу-
вање на малул^тникот нарочен старател за таа ра-
бота или спор (член 26 ст. 2 и 3); 

11) определување награда на старателот (член 
27 став 1); 

12) сменување на старателот ако се утврди не-
брежност и неправилност во неговата работа (член 
31 став 1); 

13) решавање по жалба поднесена против ста-
рателовите поста-пки и пропуштања (член 32 став 2); 

14) преземање соодветни мерки спрема старате-
лот заради заштита на личноста на малу л етник от 
и на неговиот имот (член 34 став 1); 

15) решавање за казнување на старателот и 
други лица во смисла на членот 36 од Основниот 
закон за старателството; 

16) предавање имотот и старателот исправа на 
малулетникот (член 3 8 ) ' 

17) назначување старател на отсутното лице и 
старателот за имотот на непознато ладе (чл. 46 и 48); 

18) определување потребни мерки за заштита 
на личноста, правата и интересите на странски др-
жавјанин додека органот на власта надлежен спо-
ред меѓународните договори и други прописи не 
донесе одлука (член 50). 

Работите од точ. 11 и 13 ги врши советот надле-
жен за работите на социјалните грижи, а работите 
од точ. 1—10, 12, 14—18 од претходниот став — ор-
ганот на управата надлежен за работите на социјал-
ната заштита. 

ЗАКОН ЗА УСВОЈУВАЊЕ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/47) 

Член 55 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) давање разрешница од должност на стара-

телот за да може да го посвои својот штитеник 
(член 7 страв 2); 

2) одбивање да се склучи посвојување ако не 
се исполнети законските, услови или ако не е ко-
рисно за посвоеникот (член 10); 

3) прогласување дека е посвојувањето заклу-
чено односно донесување на решение за одбивање 
да се склучи посвојување (член 13); 

4) донесување решение за престанок на посво-
јувањето (чл. 21 и 22); 

5) определување издршка на посвоеникот до 
полнолетството на товар на посвоителот со оглед 
на имотната состојба на едната и другата страна, 
како и определување издршка на посвоителот на 
товар на полнолетниот посвоеник, ако посвоите-
лот не е способен за стопанисување и нема сред-
ства за издршка (член 23 ст. 1 и 2). 

Работите од точ. 1—5 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на социјалната заштита. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ОДНОСИТЕ НА РО-
ДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 104/47) 

Член 56 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) одлучување ка ј кој од родителите ќе живее 

детето ако за тоа не се спогодат родителите што не 
живеат заедно (член 7); 

2) давање одобрение родителите да можат да 
отуѓат или да оптоварат и,мот на своето дете (член 
10 став 2); 

3) одлучување за вршење на родителското пра-
во ако родителите не се спогодат за тоа (член 12 
став 2); 

' 4) одлучување за постапката или мерката што 
ја призема родителот на кој му е доверено детето 
на чување и воспитување ако со тоа се согласува 
другиот родител (член 13 став 2); 

5) поднесување предлог до суд за продолжу-
вање на родителското право (член 17 став 1); 

6) преземање потребни мерки во интерес на по-
дигањето на детето или на заштитата на неговите 
имотни права и интереси (член 18); 

7) одземење на детето од родителите ако го ,за-
пуштиле неговото подигање и доверување детето 
на друго лице или установа на чување и воспи-
тување (член 19 став 2); 

8) упатување на детето во установа или завод 
за воспитување или поправање (член 20); 

9) барање судот да ги дозволи средствата за 
обезбедување на имотот на родителите заради за-, 
штита имотните интереси на детето (член 21 став 2), 

Работите од точ. 2 и 7 ги врши советот надле-: 
жен за работите на социјалните грќжи, а. работите 
од точ. 1, 3—6, 8 и 9 од претходниот став — органот 
на управата надлежен за работите на социјалната 
заштита. 

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ГРОБОВИТЕ ОД 
БОРЦИТЕ ПАДНАТИ ВО НАРОДНООСЛО-
БОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ЖРТВИТЕ НА 
ФАШИСТИЧКИОТ ТЕРОР („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/54) 

Член 57 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) грижи зи одржување и чување на гробовите 

на паднатите борци (Член 2 став 1); 
2) издавање претходно одобрение за пренесу-

вање на посмртните останки на борци паднати во 
Народноослободителната војна и на жртви на ф а -
шистичкиот терор, закопани на односното под-
рачје (член 3); 

3) одлучување за пренесување на посмртните 
останки на паднати борци и на жртви на фаши-
стичкиот терор што се закопани во поединечни 
гробови на подрачјето на општината на месните 
гробишта во посебна парцела или на посебно место 
(член 4); 

4) давање одобрение за пренос на посмртните 
останки на паднати борци по барање од родителите, 
децата, брачниот другар, брат или сестра на заги-
натиот (член 4 втора реченица); 

5) водење евиденција за земјиштата на кои се 
наоѓаат гробови и гробишта на паднати борци и на 
жртви на фашизмот (член 6). 

Работата од точката 3 ја врши советот надлежен 
за работите на социјалната заштита, а работите од 
точ. 1, 2, 4 и 5 од претходниот став — органот на 
управата надлежен за работите на социјалната за-
штита. . 

5. ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 108/48) -

Член 58 
. Органите на управата надлежни за работите 

на инспекцијата на трудот ги вршат работите на 
инспекцијата на трудот, доколку одделни од тие 
работи со посебни прописи не се ставени во над-
лежност на околиските, републичките или сојузни-
те органи на управата. 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54) 

Член 59 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
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1) решавање за ослободување на стопанските 
организации и установи од обврската на осигуре-
никот да му обезбедат работа со скратено работно 
време (член 28 став 3); 

2) заверување дека цената на превозот во слу-
чаите од членот 46 на овој закон им одговара на 
месните услови (член 74 став 2). 

Работите од точ. Г и 2 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на трудот и работните односи. 

УРЕДБА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАН-
СТВОТО („Службен лист на ФНРЈ", бр, 39/52) 

Член 60 
Органите на управата на народниот одбор ги 

V вршат овие работи: 
- 1) заверување и регистрирање на договори за 

учење (член 5 став 2 и член 19 став 2); 
'2) грижи зћ сместување на ученици во стопан-

ството што останале без место поради престанок 
на работата на претпријатието во кое работеле 
(член 20 став 1); 

3) донесување решение за држање на бројот на 
ученици во стопанството и за забрана на држањето 
на ученици (чл. 27 и 28). 

Работите од точ. 1—3 ги врши органот на упра-
вата надлежен за работите на трудот и работните 
односи. 

6. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА 
ОПШТ ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИТЕ АРХИВИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/50) 

Член 61 
Обата собори на народниот одбор рамноправно 

— основаат архиви во големи градови и во исто-
риски значајни градови (член 2). 

ОПШТ ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО УЧИ-
ЛИШТАТА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/55) 

Член 62 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање и укинување на училишта за за-

должително општо образование, на средни учили-
шта за општо образование и на стручни училишта 
под условите предвидени со посебни прописи, а во 
рамките на програмата за развитокот на школство-
то што ја утврдува републичкиот извршен совет 
односно околискиот собор (чл. 4 и 30); 

2) потврдување на правилата за внатрешно уре-
дување и работа на училиште што ги донесува 
Училишниот одбор (член 5); ^ 

3) именување определен број членови во учи-
лишните одбори на училиштата (член 8 став 1 али-
неја 1); 

4) утврдување бројот на членовите на учили-
шниот одбор за училиштата (член 9 став 2); 

5) утврдување бројот на членовите на учили-
шниот одбор што ги именува народниот одбор, како 
и бројот на членовите што ги избираат соборите на 
избирачи, Наставничкиот совет, стопанските здру-
женија и организации (член 9 став 2); 

6) определување (кои собири на избирачи, сто-
пански здруженија и организации вршат избирање 
на членови на училишниот одбор (член 9 став 3); 

7) распуштање на училишниот одбор и опреде-
лување избори за нов училишен одбор (член 11 
0,таа 3); 

8) донесување решение по повод спорна одлука 
што ќе им ја достави Наставничкиот совет или 
управителот (директорот) на училиштето (член 18); 

9) разгледување на извештаите што им ги под-
' несува училишниот одбор или членови на учили-

шниот одбор (член 19); 
10) донесување на решение за привремено за-

прената одлука или заклучок на класовиот односно 
Наставничкиот совет од страва на управителот (ди-
ректорот) на училиштето (член 24 став 3); 

11) претресување на јопштите прашања, доне-
сување соодветни прописи и преземање потребни 
мерки за училиштата (член 29 алинеја 1); 

12) распишување конкурс за избор на управи-
тел (директор) на училиште (член 29 алинеја 6); 

13). назначување и разрешување на управител 
(директор) на училиште во согласност со посебни 
прописи (член 29 алинеја 6); 

14Ј распишување конкурс за избор на настав-
ници, назначување и разрешување на наставници 
во согласност со посебни прописи (член 31 алинеја 2); 

15) обезбедување материјални средства за учи-
лиштата за задолжително општо образование и за 
други училишта што ги основува (член 30 став 1 
алинеја 2); 

16) донесување претсметка на училиштата (член 
30 став 1 алинеја 3); 

17) грижи за спроведување на прописи за за-
должително посетување на училиштата (член 30 
став 1 алинеја 4); 

18) претресување на прашања од областа на . 
школство, донесување соодветни одлуки и презе-
мање мерки (член 31 алинеја 1); 

19) вршење работи на надзор над придржува-
њето за прописите за работата во училиштата за 
задолжително општо образование, во претучили-
шните и вонучи л шините установи за образование 
и воспитување, освен надзорот над стручно-педа-
гошката работа; 

20) вршење надзор над законитоста на работата 
на органите на управувањето со училиштата (член 
31 алинеја 3); 

21) претресување предлози на претсметки на 
училиштата и давање мислење за нив (член 31 али-
неја 6); 

22) решавање по жалбите на ученици против 
одлука за исклучување односно отстранување од 
училиште (член 31 алинеја 8); 

23) укинување и поништување на незаконита 
акти на органите на училиштето (член 33 став 1). 

Општинскиот народен одбор и неговите органи 
ги вршат работите од точ. 1—23 од претходниот 
став во поглед на училиштата што ги основува оп-
штинскиот народен одбор. 

Работите од точ, 1, 15 и 16 ги вршат обата со-
бори рамноправно, работите од точката 13 обата 
собори во заедничка седница, работите од точ. 3—7, 
11 и 18 - општинскиот собор, работите од точ. 2, 
8—10, 12, 14, 21 и 23 - советот надлежен за рабо-
тите на школството, а работите од точ. 17, 19 и 20 од 
претходниот став — органот на управата надлежен 
за работите на школството. ^ 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИЗДАВАЧКИТЕ УСТА-
НОВИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/55 ,̂ 

Член 63 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) определување денот за избори на органи на 

управувањето во издавачко претпријатие, бројот 
на членовите на тие органи, членовите на изборната 
комисија, како и срокот за донесување правилата 
на претпријатие (член 13 став 4); 

2) издавање дозвола на деловниот агент за вр-
шење на работите (член 33). 

Работата од точката 1 ја врши советот надле-
жен за работите на стопанството, а работите од 
точката 2 од претходниот став — органот на упра-
вата надлежен за работите не стопанството. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СТИПЕНДИТЕ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) 

Член 64 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање фонд за стипендии (член 16 став 1); 
2) формирање комисија за стил евдан (член 20 

став 2 под в) и член 21). 
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Работите од точката 1 ги вршат обата собори 
рамноправно!, работите од точката 2 од претходниот 
став — советот надлежен за работите на просветата. 

ОПШТ ЗАКОН ЗА ТЕАТРИТЕ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/56) 

Член 65 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Општиот закон за. театрите 
се ставени во нивната надлежност, со следните 
-измени и дополненија: 

— основањето и укинувањето на театри под 
условите предвидени со законот (член 7 став 1 и 
член 8) го вршат обата собори рамноправно. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ФИЛМОТ („Службен 
лист на ФНРЈ'', бр. 17/56) 

Член 66 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Основниот закон за филмот се 
ставени во нивната надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

1) донесувањето на прописи за условите и на-
чинот на издвојување односно спојување на кина, 
како и колку кина може да има во состав на едно 
претпријатие (член 61 став 4) — го вршат обата 
собори рамноправно; 

2) формирањето на совет за програма во прет-
пријатие за прикажување на филмови (член 63 
став 1) — го врши советот надлежен за работите 
на културата; -

3) донесувањето на прописи за начинот на фор-
мирање и за состав на совет за програми (член 63 
став 2) — го вршат обата собори рамноправно; 

4) вршењето на надзор над исполнувањето на 
обаврските предвидени со овој закон од страна на 
претпријатијата што се занимаваат со производство, 
промет или прикажување на филмови, као и од 
страна на други установи, стопански и општествени 
организации и други лица (член 79 став 1) — го 
врши органот на управата надлежен за работите 
на културата. 

7. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
ЗАКОН ЗА ДРЖАВНИ МАТИЧНИ КНИГИ 
,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/46) 

Член 67 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) водење на матичните книги (член 4 став 1, 

член 9 ст. 1 и 2, чл. 10, 17, 33, 36, 38 став 3 и член 44 
став 1); 

2) определување на лица што ќе го заменат ма-
тичарот во случаите кога матичарот и неговиот 
заменик привремено се спречени во вртењето на 
должноста или во смисла на прописите за управната 
постапка се исклучени или изземени (член 6); 

3) вршење надзор над работата на матичарот 
(член 7); 

4) чување вториот примерок од матичните книги 
(член 9 став 2); 

5) давање одобрение за упис во матичните 
книги на раѓањето или смртта што се пријавени 
по 30 дена од денот кога се случиле (член 15); 

6) донесување решение за вршење исправки во " 
матичните книги (член 17 став 1); 

7) решавање по барање на странка кога мати-
чарот ќе одбие да го изврши службеното дејствие 
што е должен да го стори според законот (член 21 
став 1); 

8) давање одобрение за упис на името на де-
тето во матичната книга на родените кога е тоа 
пријавено по истекот на два месеца од денот на 
раѓањето (член 26); 

9) давање дозвола за закоп пред да му се при-
јави смртта на матичарот (член 39); 

10) давање одобрение за упис во матичната 
книга ма раѓањеЈто на југословенски државјанки 
во странство Ш1̂ о не се увезени во матична книга 
што се води кај претставништво на ФНРЈ во стран-
ство (член 44 став 1); 

11) давање одобрение за упис во матичните 
КНИГИ во случај кога досегашните книги за време 
на војната се уништени или се исчезнати или по-
ради воените прилики не се запишани одделни 
случаи на раѓање или смрт (член 52). 

Работите од точката 2 ги врши советот надле-
жен за внатрешните работи,. а работите од точ. 1 
и 3—11 од претходниот став — органот на управата 
надлежен за внатрешните работи. 

ЗАКОН ЗА ЛИЧНИТЕ ИМИЊА („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 105/47) 

Чшен 68 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) давање фамилијарно и родено име на дете 

од непознати родители, како и давање родено име 
на дете ако родители за имете на детето не се спо-
годат или ако ниеден од родителите не е жив или 
се спречени да го вршат родителското право (член 5 
став 3 и член 7 став 2); 

2) примање изјава со која детето повозрасно од 
16 години, што е родено вон брак го задржува 
своето дотогашно презиме во случај кога родителите 
дополнително ќе склучат брак (член 10); 

3) примање на барањето за промена на личното 
шуге. објавување на таквото барање, проверување на 
наводите во врска со тоа барање и давање мислење 
за барањето (чл. 18—20); 

4) решавање на спорови настанати поради 
лично име (член 23 став 1). 

Работите од точ. 1—4 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/51 и 58/55) 

Член 69 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) донесување одлука за пропишување на пре-

кршоци и пропишување парична казна за прекр-
шоци до 3.000 динари (чл. 3 и 8 точка а); 

2) именување дисциплинска комисија за распра-
вање за повредите на должноста на општинскиот 
судија за прекршоци (член 53 став 2); 

3) наредување за задржувањ,е на лице во пи-
јана состојба што ќе се затекне во вршење прекр-
шок во место надвор од седалиштето на судијата за 
прекршоци (член 97 став 2). 

Работата од точката 1 ј-а вршат обата собори 
рамноправно, работата од тоната 2 — обата со-
бори во заедничка седница, а работата од точката 3 
од претходниот^ став — органот на управата над-
лежен за внатрешните работи. 

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА 
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/53) 

Член 70 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) дава-ње одобрение за собирање прилози за 

верските цели надвор од црквите, храмовите и други 
вер-ски простории што се определени за тоа (член 12 
став 2); 

2) определувана употреба на ѕвона по црквите, 
храмовите и други црковни згради по случај на 
општа опасност (член 17). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ОД 
ПОЖАР („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/56) 

Член 71 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Основниот закон за заштитата 
од пожар се ставени во нивната надлежност, со 
следевте измени и дополненија; 
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1) организирањето и раководењето со заштитата 
од пожар (член 3 став 1) — го врши органот на 
управата надлежен за внатрешните работи; 

2) пропишувањето и на други мерки со цел за 
оневозможување на-пожар освен оние во чл. 5—7, 
9 и 10 од законот -(член 11) — го врши општинскиот 
собор; 

3) орган.изирањето на професионални противпо-
жарни еди,ници (член 18 став 2) - го врши општин-
скиот собор; 

4) донесувањето на поблиски прописи за вна-
трешната организација на професионална против^ 
пожарна единица и за стручната спрема на про-
тивпожарниците и на старешината на противпо-
жарна единица што ја формира општи.нскиот наро-
ден одбор (член 22 став 3) — го врши општинскиот 
одбор; 

5) определувањето на плата и-ли награда на 
одделни стручни членови на противпожарна еди-
ница на доброволно противпожарно друштво од 
своите средства (член 30 став 2) — го врши советот 
за внатрешни рзботи. 

в. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 
ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/55) 

Член 72 
Народниот од-бор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) извршување на мерки од областа на народ-

ната одбрана на подрачјето од општината (член 21 
став 3); 

2) укажување помош на воените орга,ни при вр-
шењето на нивните задачи (член 21 став 4); 

3) донесување прописи со кои се овластува ко-
мисијата на народната одбрана и за вршење на 
одделни работи од надлежноста на народниот од-
бор (член 22 став 2); 

4) формирање извршен совет на народниот од-
бор за време на приправна, мобилна и воена со-
стојба (член 31 став 1); 

5) усогласување на работата со работата на на-
длежните воени органи по "прашањата што се од 
непосредно значење за народната одбрана (член 32); 

6) вршење работи на барање од воено-терито-
ријалните органи' во врска со регрутирањето на 
воени обврзници (член 61 став 2); 

7) примање пријава на воен обврзник и неј-
зино доставување до надлежниот воено-територи-
јален орган (член 84 ст. 2—4); 

8) обезбедување материјални и финансиски 
средства, освен наоружувањето и друга воена опре-
ма, за изведување на предвојничката обука со ра-
ботничката и 4селската младина кога оваа обука с 2 
изведува на подрачје на општина во рамките на 
одред на предвојничка обука на општината (член 
98 став 2); 

9) организирање и раководење со службата за 
цивилна заштита освен во градовите со повеќе 
општини (член 103 став 1); 

10) обезбедување материјални средства за оства-
рување на плановите и мерките за цивилна за-
штита што ги пропишува Советот на народната 
одбрана односно Воениот кабинет (член 104 став 1); 

И) вршење работи во врска со спроведувањето 
на работната обврска на подрачје на општина 
(член 112); 

15) определување претставници на народниот 
одбор на општината во комисии за попис на доби-
токот, приборот, превозните и градежните сред-
ства, што ги формира командантот на армиска 
област (член 120 став 2); 

13) известување првостепениот воено-територи-
јален орган за промените што ќе настапат кај соп-
ственикот во поглед на попишаниот добиток, при-
бор, превозни и градежни средства (член 122); 

14) вршење надзор на собирањето на стоки, 
прибор, запрежни возила, механички патни ' вози-
ла и градежни средства (член 123 став 2); 

15) определување претставник на народниот од-
бор на општината во комисијата за прием на до-
биток, прибор, превозни и градежни средства (член 
124 став 1); 

16) вршење работи на барање од воените орга-
ни во врска со земање згради за воените потреби 
(член 127 став 2); 

17) наредување да се користат згради за други 
потреби на народната одбрана (член 127 став 2); 

18) определување посебни комисии за реквизи-
ција (член 131 став 1); 

19) формирање и раководење со стража и други 
единици за територијална одбрана (член 135); 

20) раководење со стража и други единици за 
територијална одбрана; 

21) формирање комисија за спроведување на 
евакуацијата (член 139); 

22) вршење работи во врска со прифаќање на 
евакуираното население на своето подрачје (член 
140 став 2). 

Работите од точ. 4, 18 и 21 ги вршат обата со-
бори во заедничка седница, работите од точ. 8 и 10 
— обата собори рамноправно, работите од точката 
3 — општинскиот собор, работите од точ. 1, 5, 12 
и 15 — комисијата зц народна одбрана, работите 
од точката 17 — претседателот на народниот од-
бор,. работите од точ. 2, 6, 7, И, 13? 14, 16, 20 и 22 
— органот на управата надлежен за работите на 
народната одбрана, а работата од точката 9 од 
претходниот став — органот на управата надлежен 
за внатрешните работи. 

1 9. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 
ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА БРАКОТ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/46) 

Член 73 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) давање овластување за склучување на брак 

кај друг народен одбор доколку свршениците са-
каат да склучат брак во некое друго место (член 
26 став 3); 

2) учествување при склучување на брак и про-
гласување на склучениот брак (член 27 став 1 и 
член 35 став 4); 

3) присуствување при склучување на брак и 
запишување на бракот во матичната книга на вен-
чаните (член 27); 

4) примање пријава за стапување во брак (член 
29 став IV, 

5) одбивање да се склучи брак ако се утврди 
дека не се исполнети законските услови (член 30 
став 3). 

Работите од точ. 1 и 3—5 ги врши органот на 
управата надлежен за внатрешните работи, а ра-
ботите од точката 2 од претходниот ставв— прет-
седателот на народниот одбор или одборник што 
ќе го определи општинскиот собор. 

ЗАКОН ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/46) 

Член 74 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) издавање уверение односно потврда ,заради 

гласање во местото во кое избирачите ќе се за-
текнат во време на изборите (член 5 став 4); 

2) составување и водење на избирачките спи-
соци (член 6 став 1, член 9, член 17 став 1, член 
18 ст. 1 и 2 и член 20 став 1); 

3) именување комисија за избирачки списоци 
(член 7) за вршење работите предвидени со одред-
бите на чл. 6, ст. 2, 7, 13, 15 и 18 став 1 и член 20 
став 1 од Законот за избирачките списоци. 

Работата од точката 3 ја вршат обата собори 
во заедничка седница, а работата од точ. 1 и 2 од 
претходниот став - органот на управата надлежен 
за работите на општата управа. 
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ЗАКОН ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПОТПИСИ, 
РАКОПИСИ И ПРЕПИСИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 105^7) 

Член 75 ѕ 
Органот на управата надлежен за работите на 

општата управа — заверува потписи, ракописи и 
преписи (член 3 став 1). 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ, 
МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ВОСПИТНО-
ПОПРАВИТЕЛНИТЕ МЕРКИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/51) 

Член 76 
Органот н^ управата надлежен за работите на 

општата управа врши привремено бришење од из-
бирачкиот список на лице осудено на казна огра-
ничување на граѓанските права (член 78). 

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/55) 

Член 77 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за јавното правобра-
нителство се ставени во нивната надлежност, со 
следните измени и дополненија: 

'1) давањето на' овластување на јавниот право-
бранител да го застапува општинскиот народен од-
бор. во управен спор (член 3) — го врши претсе-
дателот на народниот одбор; 

2) донесувањето на решение во случај ако јав-
ниот правобранител не се согласува со упатството 
на претседателот (член 24 ст. 1 и 3) — го врши 
општинскиот собор. 

ЗАКОН ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/56) 

Член 78 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за правата на носи-
телите на „Партизанска споменица 1941" се ставе-
ни во нивната надлежност, со следните измени и 
дополненија: 

— пропишувањето на попустот во локалниот 
сообраќај за носителите на „Партизанска споменица 
194Г1 (член 12) - - го вршат обата собори рамно-
правно. 

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/57) 

Член 79 
Народниот одбор.и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за адвокатурата се ста-
вени во нивната надлежност, ео следните измени 
и дополненија: 

- установувањето на посебна служба за даеа 
ње правна помош на граѓаните (член 4 став 3) — 
го вршат обата собори рамноправно. 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕИЗМО-
ЛОШКАТА СЛУЖБА („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/481) I 

Член 80 
Органот на управата надлежен за работите на 

општата управа — им доставува микросеизмоло-
шки извештај на сеизмолошки установи според 
нивните упатници (член б). 

10. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО 
ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

ЗАКОН ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА И КО-
ЛОНИЗАЦИЈАТА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 64/45, 24/46, 101/47, 105/48, 4/51 и 21/56) 

Член 81 
Органот на управата надлежен за работите од 

областа на имотноправните односи — дава согла-
сност за закуп на земјиште ако населеничкото до-
маќинство нема достаточно работна рака за обра-

,ботка на земјиштето (член 246 точка 4). 

ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИОТ ЗЕМ-
ЈИШЕН ФОНД НА ОПШТОНАРОДНИОТ 
ИМОТ И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗЕМЈА НА1 

СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ОРГАНИЗАЦИИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53) 

Член 82 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
^ 1) управување со селскостопански земјишен 

фонд од општонародниот имот (член 13); 
2) водење евиденција за земјиштето што вле-

гува во селскостопанскиот земјишен фонд на оп-
штонародниот имот (член 14); 

3) поднесување барање за запишување на оп-
штонароден имот во земјишните книги (член 15); 

4) заменување на селскостопанско земјиште во 
општонародниот имот на кое не постои право на 
користење од селскостопанска организација за дру-
го земјиште од иста вредност или продавање на тоа 
земјиште при услов за постигнатата цена да се 
купи друго земјиште од иста вредност (член 16); 

5) грижи за обработката на земјиште што не 
им е дадено на користење на селскостопански ор-
ганизации ниту им е оставено на користење на по-
ранешните сопственици, ниту се користи за други 
селскостопански организации (член 17); 

6) донесување решение со кое се определува 
обработливо земјиште на домаќинство што се из-
двојува и како општонароден имот се внесува во 
селскостопанскиот земјишен фонд и утврдување 
височината на надоместокот на земјиштето, наса-
дите и зградите и доставување на решението до 
поранешниот сопственик на земјиштето (член 25 
став 2); 

7) донесување одлука земјиштето што влегува 
во селскостопанскиот земјишен фонд да му се оста-
ви на бесплатно користење на поранешниот соп-
ственик и да не се доделува на селскостопабска 
организација во случај кога ,е во прашање дома-
ќинство со голем број членови или ако преостана-
тото земјиште не му дава на домаќинството доста-
точен принос (член 27); 

8) одлучување за доделување земјиште (член 29); 
9) одлучување за одземање на земјиште (член 35); 

10) прибавување податоци за секое домаќинство 
на, подрачје на општина, чие обработливо земјиште 
го преминува максимумот определен со овој закон 
или со прописите донесени врз основа на него, за 
тоа колку таквото домаќинство има вкупно обра-
ботливо земјиште (член 21 став 1); 

11) одлучување на барање од селанска работна 
задруга земјиштето што нејзини членови го вис-
еле во задругата, а кое го преминува законскиот 
максимум и се внесува во селскостопанскиот земјпо-
итен фонд, да и се остави на користење на задру-
гава ако задругата ги сообрази своите правила кон 
членот 8 од овој закон (член 38 став 3); 

12) донесување решение со кое се определува 
вишокот на земјиште што го имаат неземјоделци 
над определениот максимум и за внесување на тој 
вишок како општонароден имот во селскостопан-
скиот, земјишен фонд (член 42 став 2). 

Работите од точ. 1, 7, 8, 9 и 11 ги вршат обата 
собори рамноправно, работите од точ. 4 — советот 
надлежен за работите на селското стопанство, а 
работите од точ. 2, 3, 5, 6, 8 и 12 од претходниот / 
став — органот на управата надлежен за работите 
од областа на имотноправните односи. 

ЗАКОН ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И 
ЗГРАДИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2С/54 
и 19/55) 

Член 83 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) давање согласност на стопанска организација 

за склучување договор со приватно лице за замена 
или продажба на селскостопанско земјиште (член 
17 став 1)Ј 
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2) давање претходна согласност на стопанска 
организација да може да им продаде на приватни 
лица помали деловни згради што служат за селско-
стопански цели или за вршење занаетчиска дејност 
(член 20 став 1); 

3) давање согласност на стопанска организација 
за склучување договор со приватни лица за про-
дажба на станбени згради со најмногу два стана 
(член 21 став 1); 

4) давање согласност на стопанска организа-
ција за склучување договор за купување земјиште 
и згради од приватни лица (член 22 став 1); 

5) давање согласност на стопанска организа-
ција за пренесување правото на користење на сел-
скостопанското земјиште во општествена сопстве-
ност врз друга стопанска организација (член 28 
став 1); 

6) давање согласност на стопанска организација 
за продажба на станбена или деловна зграда на 
друга стопанска организација, што таа организација 
не ја изградила или купила од сопствени средства 
(член 30 став 2); 

7) давање во замена за друго селскостопанско 
земјиште или продавање такво земо иште заради 
купување на друго селскостопанско земјиште од 
приватно лице (член 33 став 1); 

8) давање градежното земјиште во општествена 
сопственост на кое приватно лице подигнало или 
намерава да подигне станбена зграда во замена за 
друго градежно шии селскостопанско земјиште во 
сопственост на приватно лице (член 33 став 2); 

9) давање согласност на државен орган за 
склучување догов-ор со приватни лица, општествени 
организации и здруженија за купување земјиште и 
згради кога тој орган склучува договор од името 
на општината (член 34 став 1); 

10) донесување решение. за Купување и прода-
жба на земјиште и згради од името на општината 
(член 36 став 1); 

11) склучување договор за купување и прода-
жба на земјиште (член 36 став 1); 

12) давање градежно земјиште во општествена 
сопственост на трајно користење на поединец за-
ради подигање станбена зграда со најмногу два 
стана, како и на општествена организација и здру-
жение заради подигање зграда за своите потреби 
(член 43); 

13) давање селскостопанско земјиште во опште-
ствена сопственост без надоместок на користење на 
поединец, општествена организација или" здруже-
ние (член ,45 став 1); 

, 14) давање со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за финансии, со надоместок или без 
надоместок; на странски дипломатски и конзу-
ларни претставници како и на организација и спе-
цијализирана агенција на Организацијата на Обе-
динетите нации на трајно користење градежно зем-
јиште во општествена сопственост заради подигање 
зграда да службени потреби (член 47а став 1); 

15) купување на земјишта и зграда од лице 
ЦРТО поднесло барање за отпуст од државјанство 
(член 6б1а). 

Работите од точ. 7—10 и 12—16 ги вршат обата 
собори рамноправно, работите од точ. 1—6 - сове-
тот надлежен за работите од областа на имотно-
правните односи, а работите од точката 11 од прет-
ходниот став — претседателот на народниот одбор. 

ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ („Службен ликгѓ 
на ФНРЈ", бр. 20/56) 

Член 84 
Органите на управата на народниот одбор ги 

Вршат овие работи: 
1) спроведување постапеа според Законот за 

селскостопанскиот земјишен фонд на општонарод^: 
ниот имот и за доделување земја на с е лек остооану 
ежите организации врз основа на решение за на± 
следување (член 227 став 5); 

2) примање земјиште од заоставина кога нема 
или не се знае дали има наследник: (член 253)1 . 

3) доставање смртовница до оставинскиот суд 
(член 193 став 1); 

4) вршење попис и процена на имотот и доста-
вање на податоците до судот за тој попис и проце-
на (член 201 став 1 и член 202); 

5) предавање во итни случаи имотот на чување 
на сигурно лице (член 204); 

6) давање податоци на судот за земјишниот по-
сед на наследниците (член 227 став 1) 

Работите од точ. 1 и 5 ги врши органот на упра-
вата надлежен за работите од областа на имотно-
правните односи, работата од точката 2 — претсе-
дателот на народниот одбор на општината, рабо-
тата од точката 3 — органот на управата надлежен 
за внатрешните работи, а работите од точ. 4 и 6 од 
претходниот став — органот на управата надлежен 
за работите на општата управа. 

УРЕДБА ЗА УКНИЖУВАЊЕ ПРАВОТО НА 
СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВНИОТ НЕДВИ-

, ЖЕН ИМОТ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
58/47) 

Ч1лен 85 
Претседателот на народниот одбор — издава 

исправа врз основа на која се определува органот 
на управувањето на недвижниот имот со кој упра-
вува народниот одбор (член 7 став 1). 

УРЕДБАТА ЗА ПРОДАВАЊЕ СТАНБЕНИ 
ЗГРАДИ ОД ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53) 

Член 86 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи; 
1) предавање помали станбени згради во оп-

штонародниот имот на државјани на ФНРЈ (член 1); 
2) распишување јавно наддавање за продавање 

згради (член 3 став 1); 
3) донесување прописи за спроведување на јав-

ното наддавање (член 3 став 2)/, 
4) склучување писмен договор за купување и 

продажба на згради (член 4 став 2); 
5) донесување одлука продажбата на зград?! 

да не се врши по пат на јавно наддавање туку 
на друг начин и определување тој начин (член 5); 

6) одлучување по барање на лице во зградата 
каја се продава со јавно наддавање да му се про-
даде зградата на тоа лице иако тоа не учествувало 
на јавното наддавање (член 6). 

Работите од точ. 1, 3, б . и 6 ги вршат обата 
собори рамноправно, работата од точката 2 - ор-
ганот на управата надлежен за работите од областа 
на имовноправните односи, а работата од топката 4 
од претходниот став — претседателот на народниот 
одбор. 

Ј р РАБОТИ ОД НАЛШЖЕОСТА^ЕЛ^ЈШШМ' 
ТРКИТЕ народни ОћишјПГшвни 

1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Финансии 
ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ („Службен , 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56) . 

Член 87 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Основниот закон за буџетите се 
ставени во нивна надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие 
работи: ^ 

1) одлучување за учествување врз основа на 
закон или оо спогодба со друга политичкотеритори^ 
ј ал,иа единица во финансирањето на службите од 
заеднички интерес (член 3); 

2) определување кој дел од посебниот придонес 
^а буџетите од платите му припаѓа на буџетот на 
околијата (член 20 став 4)1 
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3) определување на делот на данокот на доход 
во определен процент игно му припаѓа на буџетот 
на општината (член 21 став 4); 

4) отстапување на буџетот на општината на 
делот од данокот на промет и на делот од таксите 
што му припаѓаат на буџетот на околијата (член 21 
став 3); 

5) определување на делот од придонесот за бу-
џетите од добивката на стопанските организации 
од делот што му припаѓа на буџетот на околијата 
што му се отстапува на буџетот на општината 
(член 22 став 4); 

6) утврдувана предлогот на буџетот и подне-
сување на народниот одбор (член 40); 

7) донесување на буџетот (член 42); 
8) донесување на одлука за привремено финан-

сирање (член 43 став 3 и член 4 став 4); 
9) поништување на буџетот на народниот одбор 

на општината, ако овој во оставениот срок не по-
стапи по барањето од околискиот народен одбор 
(член 44 ст. 2 и 3); 

10) располагање со буџетската резерва (член 67 
став 1); 

И) делумнине пренесување на правата на ра-
сполагање со буџетската. резерва врз советот за 
општествен план и финансии (член 67 став 2); 

12) одобрување на претсметката на приходите 
и расходите на државните органи и установи што 
врз основа на прописите од надлежните органи се 
основаат во текот на буџетската година (член 68 
став 2); 

13) распоредување при укинувањето или реор-
ганизирањето на одделни државни органи и уста-
нови во текот на буџетската година на средствата 
предвидени во претамегките на тие органи и уста-
нови и пренесување на средствата за вршење на 
задачите од укинатите или реорганизира ките ор-
гани врз државните органи и установи на кои им 
е доверено извршувањето на тие задачи (член 68 
став 3); 

14) определување на намената на средствата 
што од буџетот му се даваат на инвестициониот 
фонд како и на условите под кои овие средства 
можат да се користат (член 82 став 2); 

15) одлучување за склучување заем ка ј бан-
, ката или ка ј соодветен фонд за нестопански ин-
вестиции што се финансираат од буџетот (член 89 
став 1); 

16) одобрување на создавање на обврски над 
износите со кои располага буџетскиот фонд (член 96 
став 3);. 

17). располагање со средствата на постојаниот 
резервен фонд (член 101 став 1); 

б) обата собори на заедничка седница вршат: 
— именување на комисија за буџетот ако во 

околискиот народен одбор не е формиран совет 
надлежен за работи на буџетот (член 130 став 2). 

ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ ЈНА НАСЛЕДСТВА И 
ЗА ДАНОКОТ ЦА ПОДАРОЦИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/55) 

Член 88' 
Органот на управата надлежен за работи на 

ф и н а л н и т е — донесува решенија за сразмерна 
делба на данокот на наследства и на данокот на 
подароци меѓу,, општи,ните авто наследениот или на 
подарок примениот имот на кој е извршен облог 
со данок се наоѓа на подрачје на повеќе општини 
(член 24). 

цел на спречување и отстранувана на заразните 
болести к а ј добиток и на болестите ако се појават 
и ако се заканува опасност од нивно ширење 
(член 3 став 2); 

2) наложување на определени обврски на соп-
ствениците, на држателите и намачите на добиток, 
на производи од добиток, суровини и отпадоци, 
како и на други предмети сб кои може да се пренесе 
зараза и определување на ограничување во поглед 
на движењето, држењето, лекувањето, употребата 
или прометот на добиток заради заштита од за-
разни болести к а ј добиток како и пропишување 
на ограничувањето на движењето на лицата во 
случај на неопходна потреба на подрачјето на око-
лијата (член 5 ст. 1 и 2); 

3) извршување на мерките ако општинските 
органи не ги извршат мерките што според законот 
биле должни да ги извршат (член 8 став 2); 

4) решавање за тоа трошоците на извршување-
то на мерките од претходната точка да ги подне-
сува општината (член 8 став 2); 

5) издавање на уверенија за потеклото, здрав-
јето и сопственоста на добитокот, на производите 
од добиток и на суровините што се извозат ноти уве-
зат (член 27 став 3); 

6) определување на границите на заразеното и 
загрозеното подрачје (член 40); 

7) донесување на наредба за мерките за за-
штита на добитокот што треба да се применат врз 
поголем број физички и правни лица (член 47); 

8) вршење на ветеринарна инспекција по овла-
стување од Сојузната ветеринарна инспекција на 
државна граница, како и на други работи од таа 
инспекција во случаите и под условите предвидени 
во членот 30 од овој закон. 

Работите од точката 1 ги вршат обата собори 
рамноправно, работите од точ. 4 и 7 — советот над-
лежен за работи на ветеринарството, а работите од 
точ. 2, 3, 5, 6 и 8 од претходниот став — органот 
на управата надлежен за работи на ветеринарството. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА РА-
СТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) 

Член 90 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) вршење здравствена контрола нпд производ-

ството на посадочен и семенски материјал (член 5 
став 2); 

2) осигурување на средствата за извршување 
на мерките' што народниот; одбор на околијата е 
должен да ги спроведува (член 8 став 1); 

3) извршување на мерките во областа на за-
штита на растенијата ако тие мерки не ги извршат 
општинските органи (член 9 став 2); 

4) решавање за тоа дека трошоците за извршу-
вање на мерките од претходната точка да ги под-
несува општината (член 8 став 2); 

5) определување кои растениски болести и 
штетници што не" се предвидени со прописите на 
органите со повисок степен, се опасни за, п о д р а ч н о 
на околијата, доколку за донесување на тие про-
писи постои овластување во републичкиот закон 
(член 14); 

6) прогласување за заразено и на она подрачја 
на кое ќе се појави опасна растениска болест или 
штетник предвиден со прописите на народниот од-
бор на околијата, доколку за донесување на тие 
прописи постои овластување во "републичкиот закон 
( 'член 15); 

7) непосредно преземење на мерките за отстра-
нување на опасните растенски болести или штет-
ници, или на оние растениски болести и штетници 
што во поголема мерка ќе се појават на подрачје 
на две или повеќе општини (член 29); 

8) вршење инспекциски работи во областа на 
заштитата на растенија во случаите и под усло-
вите предвидени во членот 10 на овој закон; 

б) Селско стопанство 
ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА З ^ Т И Т А НА ' Д О -
БИТОКОТ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) 

Член 89 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) Донесувавме на прописи со иди се наредува 

Преземање на ДО законот Гтредвидејж1те мерки со 
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9) доверување на определени работи од над-
лежноста на околискиот орган на управата во вр-
а т со заштитната на растенијата ма службениците 
на научните установи што се занимаваат со пра-
шањата на заштита на растенијата (член 66 став 2). 

Работите од тон. 2, 5 и 9 ги вршат обата собори 
рамноправно, работите од точ. 4 и 6 — советот над-
лежен за работи на селското стопанство, а работи-
ве од точ. 1, 3, 7 и 8 на претходниот став — органот 
да управата надлежен "за работи на селското сто-
панство. 

ОПШТ ЗАКОН ЗА МОРСКИОТ РИБОЛОВ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/50) 

Член 91 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

Овие работи: 
1) определување на реоните во кои одделни 

претпријатија, задруги и индивидуални рибари вр-
шат риболов (риболовни реони) — (член 6 став 2); 

2) водење на рибарски катастар за своето под-
рачје (член 24 став 1). 

Работата од точката 1 ја вршат обата собори ра-
мноправно, а работата од точката 2 на претходниот 
Став - органот на управата надлежен за работи 
на селското стопанство. 

УРЕДБА ЗА АРОНДАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТА-
. ТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДОБРА И 

НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. ^0/51) 

Член 92 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) поведување на постапка за арондација по 

добиено одобрение од републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работи на селското стопанство 
(член 5 став 3 и член 6 став 2).; 

2) формирање на комисија за арондација и име-
нување на нејзините членови, во која покрај прет-
ставниците и лицата од ставот 2 на членот 7 на 
уредбата Влегуваат и претставници на народниот 
одбор на општината на чие подрачје се врши арон-
дација во смисла на точ. 2 и 3 член 7 (член 7 став 1). 

Работите од точката 1 ги врши органот на 
управата надлежен за'работи на селското стопан-
ство, а работата од точката 2 на претходниот став 
- советот надлежен за работи на селското сто-
панство. 

в) Шумарство 
ОПШТ ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 106/47) 

Член 93 
Советот надлежен за работи на шумарството 

— дава согласност на предлозите на плановите за 
изградба на дрбноиндустриските постројки и со-
обраќајните средства што ги изградуваат претпри-
јатијата што се занимаваат со експлоатација на 
шумите (член "28 став 4). 

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ 
И ГРАЖДЕНИШТВОТО 

ОСНОВНА УРЕДБА ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН („Службен лист ра 
ФНРЈ", бр. 78/49) 

Член 94 
Народниот одбор ги врши овие работи: 
1) давање согласност на генералните урбани-

стички планови на одделни места на подрачјето 
на општината (член 3 став 2); 

2) донесување на генерален (регионален) урба-
нистички план на околијата со согласност од репу-
бличкиот извршен совет (чл. 3, 11 и 12); 

3) формирање на урбанистички совет на околи-
јата и назначување на неговите членови Јчлен 7)1 

4) оснивање урбанистички завод на околијата 
(член 8). 

Работите од точ. 1, 2 и 4 ги вршат обата собори 
рамноправно, а работите од точка 3 на претход-
ниот став — обата собори во заедничка седница. 

3. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 

ОПШТ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТ-
КЛОНУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/48) 

Член 95 
Народниот одбор и неговите органи на упра-

вата ги вршат овие работи: 
1) основање здравствени установи за спречу-

вање и отстранување на заразните болести (член 8 
став 1 точка 2); 

2) организирање и изведување на затрупување 
и исушување на мочуришта и други асанациони4 

работи од значење за околијата (член 8 став 1 
точка 3); 

%3) давање стручни упатства на органите на оп-
штинските народни одбори на општините за работа 
на спречување и отстранување на заразните боле-
сти и давање стручна помош во таа работа (член 8 
став 1 точка 4); 

4) изградување на планот за отстранување и 
спречување на заразните болести за своето под-
рачје (член 8 став 1 точка 7); 

5) подигање уреди за снабдување со вода од 
значење за околијата (член 9 точка 3). 

Работата од точка 1 ја вршат обата собори 
рамноправно, а работата од точ. 2—5 на претход-
ниот став — органот на управата надлежен за ра-
боти на народното здравје. 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54) 

Член 96 
Обата собори на народниот одбор рамноправно 

— ги определуваат сроковите во кои ќе се воведе 
задолжителен здравствен преглед за запослувања 
во одделни стопански дејаности, ако за одделни за-
нимања не постои таква обврска според посебните 
прописи како и определување начинот за воведу-
вање и потребни мерки за воведување задолжител-
ни здравствени прегледи (член 50 став 2). / 

ЗАКОН ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
(„Службен лист на ФНРЈ 4, бр. 23/56) 

. Член 97 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за санитарната инспек-
ција се ставени во нивна надлежност, со следните 
измени и дополненија: 

1) определувањето на други инспекциски орга-
.ни, како и други органи и установи ќои за тоа се 
стручни и оспособени, за вршење на одделни ра-
брти на санитарен надзор под раководство на сани-
тарниот инспекторат (член 7 став 1) — го врши 
околискиот -собор; 

2) определувањето на одделни здравствени и 
други слични установи, органи и организации, што 
се оспособени за тоа, по барање од санитарните 
инспекторати да вршат стручно-технички работи 
(анализи, давање на стручни мислења итн.) потреб-
ни за вршење на санитарен надзор, како и на усло-! 
вите под кои се должни да ги вршат овие работа 
(член 7 став 2) — го врши советот надлежен за ра-
боти на народното здравје. 

УРЕДБА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОИЗВОД-
СТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОТРОВИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 40/50) 

Член 98 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) давање на одобренија за продажба отрови на 

З̂ ддоо што се наменети за широка Потрошувачка 
(член 3 став 3); 
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2) давање на одобренија ва купување отрови 
со особено јако дејство (член 4); 

3) контролирање на производството" и прометот 
на отрови (член в став 1). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работи на 
народното здравје. 

4. ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 108/48) 

Член 99 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) вршење на работите на инспекцијата на тру-

дот на работи и работилишта на кои се употребу-
ваат уреди и материи што се опасни по животот 
на работниците и другите запослени лица и к а ј кои 
за вршењето надзор е пропишана посебна стручна 
спрема и искуство (работа во тунели, -во песо-
ви и сл.); 

2) проучување на техничките и здравствено-
техничките направи и средства во' стопанските и 
други организации и установи во кои вршат надзор 
од точката 1, како и преземање на мерки за нивно 
усовршување (член 2 точка 10); 

3) давање на мислења за проектите на изград-
бата односно за преуредување на стопанските и 
други организации и установи над кои вршат над-
зор од точка 1 со цел на обезбедување на- технич-
ката и здравствено-техничката заштита при рабо-
тата (член 2 точка 11). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работи на 
инспекцијата на трудот. 

ОПШТ ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТЧИСТВОТО 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/49) 

Член 100 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) формирање на испитна комисија пред која 

ќе се полага испитот за занаетчиски мајстор (член 
14 став 1); 

2) огласување на занаетчиски помошник за за-
наетчиски мајстор од определен занает и издава-
ње на диплома (член 14 став 2). 

Работата од точката 1 ја врши советот надле-
жен за работи на трудот и работните односи, а ра-
ботата од точката 2 на претходниот ст^в — орга-
нот на управата надлежен за работи на трудот и 
работни односи. 

5. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА 
ОПШТ ЗАКОН ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54) 

Член 101 
Обата собори на народниот одбор во заедничка 

седница — избираат еден член за Универзитетскиот 
совет од редот на народните одборници (член 34 
став 1 алинеја 3). ч , 

ОПШТ ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО УЧИ-
ЛИШТАТА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/55) 

Член 102 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) оснивање и укинување на средни училишта 

за општо образование и на стручни училишта под 
условите предвидени со посебни прописи, а во рам-
ките на програмата за развиток на школството што 
ја утврдува републичкиот извршен совет (член 4 
став 2 и член 29 алинеја 2); 

2) потврдување на правилата на училишниот 
одбор за внатрешното уредување и работа на шко-
лите што ги оснива околискиот народен одбор 
(член 5); 

' 3) именување определен број членови во учи-
лишните одбори на училиштата што ги оснива 
околискиот народен одбор (член 8 став 1 алинеја 1); 

4) утврдување бројот на членовите на учили- " 
шниот одбор во' училиштата што ги оснива око-
лискиот народен одбор (член 9 став 2); 

5) утврдување бројот на членовите на учили-
шниот одбор што ги именува народниот одбор, како 
и бројот на членовите што ги избираат собирите 
на избирачите, Наставничкиот совет, стопанските"1 

здруженија и организации (член 9 став 2); 
6) определување кои собири на избирачи, сто-

пански здруженија и организации вршат избор на 
членови на училишниот одбор во училиштата што 
ги оснива околискиот народен одбор (член 9 став 3); 

7) распуштање на училишниот одбор и опреде-
лување избори за нов училишен одбор во учили-
штата што ги оснива околискиот народен одбор 
(член 11 став 3); 

8) донесување решение по повод на спорната 
одлука што ќе му ја достави Наставничкиот совет 
или управителот (директорот) на училиштето што 
го основа околискиот народен одбор (член 18); 

9) разгледување' извештаите што ги поднесува 
училишниот одбор или членовите на училишниот 
одбор на училиштата што ги оснива околискиот 
народен одбор (член 19); 

10) ,донесување решенија во врска со привреме-
но запрената одлука или заклучок на класовиот 
односно Наставничкиот совет од страна на упра-
вителот Директорот) на училиштето што го основа 
околискиот народен одбор (член 24 став 3); 

11) претресување на општите прашања, донесу-. 
вање прописи и преземање потребни мерки за ра^ 
бота на училиштата што ги оснива околискиот 
народен одбор (член 29 алинеја 1); 

12) одобрување на претсметката на училиштата 
за кои обезбедува финансиски средства (член 29 
,алинеја 5); 

13)' обезбедување на материјални средства на 
училиштата што ги основа околискиот народен^ од-
бор и грижи за унапредување на материјалната 
основа на школството (член 29 алинеја 4); 

14) распишување на конкурс за избирање ди-
ректори на училиштата што ги оснива околискиот? 
народен одбор (член 29 алинеја 6); 

15) назначување директори на училиштата што 
ги оснива околискиот народен одбор (член 29 али-
неја 6); 

16) проучување и претресување на прашањата 
од областа на школството, донесување соодветни 
одлуки и преземање мерки (член 31 алинеја 1); 

17) распишување конкурси за избирање настав-
ници, назначување и разрешување од должноста 
одделни наставници во училиштата што ги оснива 
околискиот народен одбор (член 31 алинеја,2); 

18) поднесување предлози за оснивање и уки-
нување на училиштата што ги оснива околискиот' 
народен одбор (член 31 алинеја 5); 

19) претресување на предлозите на претсметка 
те на училиштата што ги оснива околискиот наро-
ден одбор и давање мислења за нив (член 31 али-
неја 6); 

20) вршење работи на школската инспекција.во 
сите училишта освен на високите и вишите, до-
колку одделни работи со одредбите од членот 63 
точка 19 на овој закон не се ставени во надле-
жност на општинските органи (член 31 алинеја 4); 

21) вршење општ надзор над извршувањето па 
пресметките и над управувањето со општонарод-
ниот имот им е даден на користење на училишта^ 
та што ги оснива околискиот народен одбор (член 
31 алинеја 7); 

22) решавање по жалбите на учениците против 
одлуката за исклучување односно одалечување од 
училиштата што ги оснива околискиот народен од-
бор (член 31 алинеја 8); 

23) укинување и поништување на незаконита е 
акти на органите на училиштата што ги оснива 
околискиот народен одбор (член 33 став 1). 
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Работите од точ. 1, 12 и 13 ги вршат обата со-
бори рамноправно, работите од точ. 3—7, 11 и 16 -4 
околискиот собор, работите од точката 15 — обата 
собори во заедничка седница, работите од тон. 2, 
8—10, 14, 16—19, 22 и 23 — советот надлежен за 
работи на школството, а работите од точ. 20 и 21 
на претходниот став — органот на управата на-
длежен за работи на школството. ^̂ „„ —4 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ИЗДАВАЧКИТЕ/ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИЗДАВАЧКИТЕ УСТАЈ 
НОВИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/55)1 

Член 103' ЈштшХ 
Органите на народниот одбор ги вршат, овие 

работи: 
1) давање на претходно одобрение за оснивање 

издавачко претпријатие од страна на стопанска или 
општествена организација или група граѓани и тоа 
со согласност од4 републичкиот совет за просвета 
и култура (член 11 ст. 1 и 3); Ѕ ^ 

2) потврдување на правилата на издавачко 
претпријатие (член 1 5 ) ; ^ 

- 3) давање на одобрение за промена на предме-
тов на работењето на издавачкото претпријатие 
што го основала стопанска или општествена орга-
низација или група граѓани (член 19 став 2); 

4) давање согласност на именувањето на чле-
новите на издавачкиот совет на претпријатието на 
стопанска организација, на општествена организа-
ција на кое издавачката дејност не му е една од 
основните задачи како и именување на издавач-
киот совет на претпријатието, што го основала гру-
па граѓани (член 23 став 3); V 

5) вршење непосреден надзор во поглед на 
исполнувањето на обврските предвидени со овој за-
кон од страна на издавачките претпријатија и дру-
гите организации и лица што издаваат одделни 
публикации (член 48 став 1); 

6) забранување на стопанска или општествена 
организација^ на поединци како на издавачи на 
весници и на други повремени списи и приватно-
правни лица, кои во текот на две години еднопо-
друго двапати ќе бидат казнети за некој од сто-
панските престапи од чл. 51 и 53 или за прекршок 
на членот 54 на овој закон, да се занимаваат со 
издавање ,на други публикации освен со издавање 
на повремени списи според одредбите од Законот 
за печатот (член^ 49 став 1). 

Работите од точ. 1, 3 и 4 ги врши советот на-
длежен за работи на културата, работата ОД точ-
ката, с др е т о т надлежен,.за раоот^ГнД Ш Л П " 

ашост со советот^ 
ти на стопанствдЈод а работите од точ. 5 и Т на 
претходниот став — органот на управата надле-
жен за работи на културата. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА СТИПЕНДИИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) 

Член 104 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) оснивање фонд за стипендии (член 16 став 1); 
2) именување комисија за стипендии (член 20 

став 2 под в) и член "21). 
Работата од точката 1 ја вршат обата собори 

рамноправно, а работата од точката 2 на претход-
ниот-став — советот надлежен за работи на про-
светата. . 

ОПШТ ЗАКОН ЗА ТЕАТРИТЕ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр: 16/56) 

Член 105 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Општиот закон за театрите се 
ставени во нивна надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

1) оснивањето и укинувањето на театар (член 
7 став 1 и член 8) — го вршат обата собори рам-
ноправно; 

2) потврдувањето на актите за оснивање на те-
атар што го оснива општествена организација или 
група граѓани ако за финансирање се даваат сред-
ства од општествената заедница (член 7 став 3) го 
вршат обата собори рамноправно, 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА НОВИНСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ („Службен лист 
на ФНРЈ^ бр. 29/56) 

Член 106 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат' 

сите работи што со Основниот закон за новинските' 
претпријатија и установи се ставени во нивна на-
длежност, со следните измени и дополненија: 

— советот надлежен за работи на стопанството 
во согласност со , советот надлежен за работи на 
културата, врши и потврдување на правилна ,на^/ 
н о ^ в ш ^ О Ј ^ Ј р е з д ^ а т и е (член ' 14 став 1). х К ^ у ^ 

в. ВО ОБДД(ЈТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
ЗАКОН 1А ЗДРУЖЕНИЈАТА,^ СОБОРИТЕ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ СОБРАНИЈА („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/46) 

Член 107 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) донесување на решенија за одобрување или 

неодобрување на оснивањето на здружение (член 
17 став 1); 

2) забранување на оснивањето и работата на 
здруженијата што не ги исполнуваат законските 
услови (член 18); 

3) забранување на одржувањето на пријавен 
јавен собир (член 21 став 4). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

ЗАКОН ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДРЖАВЈАН-
СТВОТО НА ОФИЦЕРИТЕ И НОДОФИЦ^.-
РИТЕ ОД БИВШАТА ЈУГОСЛОВЕНСКА 
ВОЈСКА КОИ НЕ САКААТ ДА СЕ ВРАТАТ 
ВО ТАТКОВИНАТА, НА ПРИПАДНИЦИТЕ 
НА ВОЕНИТЕ ФОРМАЦИИ КОИ МУ СЛУ-
ЖЕЛЕ НА ОКУПАТОРОТ И ПОБЕГНАЛЕ 
ВО СТРАНСТВО, КАКО И НА ЛИЦА ПО-
БЕГНАТИ ПО ОСЛОБОДУВАЊЕТО („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 86/46) 

Член 108 
Органот на управата надлежен за внатрешни 

работи — му поднесува на надлежниот околиски 
суд предлог за конфискација и за други обезбеду-
вања на имотот (член 2 став 2); 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/51 и 58/55) 

Член 109 
Народниот одбор ги врши овие работи: 
1) донесување одлуки со кои се. пропишуваат 

прекршоци (член 3 точка ѓ) и пропишување на па-
рична казна до 5.000 динари (член 8 точка б); 

2) именување на дисциплинска комисија за ра-
справање за повредите на должности на околи-
скиот судија за прекршоци (член 53 став 2). 

Работата од точката 2 ја вршат обата собори во 
заедничка ,седница^ работата од точката 1 на прет-
ходниот став — околискиот собор односно обата 
собори рамноправно според делокругот за донесу-
вање на соодветни прописи, за чија повреда се 
пропишуват казни. 

ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ, 
МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ,ВОСПИТНО-
ПОПРАВИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ^,,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 47/51) 

Член НО 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) непосредно управување со затворот (член 13 

став 1); 
2) вршење на работите во врска со извршува-

њето на смртната казна (член 25); 
3) упатување во казненопоправителни установи 

(член 29 став 2); 
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4) донесување по молба решение за одлагаа 
ње на извршувањето на казнава (член 80); 

5) формирање одбор на граѓани за давање по-
мош на лицата што се от.пуштени од казненопопра-
вителни установи по издржаната казна или се на 
условен отпуст (член 47 став 1); 

6) изрежување дисциплински казни на осуде-
ните што ја издржуваат казната во затвор (член 
69 став 1); 

7) известување на органот што ја претставува 
општествената организација или здружението во 
кое осудениот вршел изборна функција, да презе-
ме соодветни мерки заради разрешување на осуде-
ниот од таа функција (член 79); 

8) водење евиденција за лицата осудени на ка-
зната ограничеше на граѓанските праћа (член 81); 

9) извршување на казните забрана да се зани-
мава со определени занимања (член 82 став 2); 

10) спроведување на мерките за безбедност упа-
тување во завод за душевни болести на лица или 
во друг завод за чување и лекување'(член 112); 

11) извршување на мерките за безбедност за 
протерување на странци од земјата (член 108 став 1); 

12) извршување на воспитно-поправителните 
мерки и упатување на малулетници во воспитно-
лоправителен дом (член 118 став 1); 

13) извршување на воспитно-поправителните 
мерки и упатување на малулетници во определена 
воспитна установа (член 137). 

Работите од точ. 1 — 6 — 8 и 10—12 ги врши ор-
ганот на управата надлежен за внатрешни работи, 
работата од точката 5 — советот надлежен за вна-
трешни работи, работата од точката 9 — органот 
надлежен за издавање одобрение, односно дозвола, 
а работите од точката 13 на претходниот став — 
органот на управата надлежен за работи на ста-
рателството. 

ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОЛОЖБА. НА 
ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/53) 

Член 111 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат оврЈе работи: 
1) давање одобренија за одржување литии, про-

цесни и други верски обреди надвор од црквите, 
храмовите и другите јазли простории што верски-
те заедници ги определиле за вршење верски 
обреди (член 13 став 2); 

2) донесување на решенија за забрана на одр-
жувањето на верски ^собири во рамките на презе-
мените општи мерки за заштита на народното 
здравје и јавниот ред додека траат околностите по-
ради кои се преземени тие мерки (член 13 став 4). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатрешни 
работи. 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ПО-
ЖАР („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56) 

Член 112 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Основиот закон за заштита од 
пожар се ставени во нивна надлежност, со'следните 
измени и дополненија: 

а) околискиот собор ги врши овие работи: 
1) пропишување Л други мерки со цел да се 

оневозможи пожар освен на оние-од чл. 5—7, 9, и 10 
на законот (член 11); 

2) формирање противпожарни единици за под-
рачјето на околијата или за две или повеќе места 
на подрачјето на околијата (член 19 став 2); 

3) донесување одлука за определување колку 
која општина ќе поднесува трошоци за одржување 
на противпожарната единица што ја основала око-
лијата (член 19 став 3); 

4) донесување поблиски прописи за внатрешната 
организација на професионалната противпожарна 
единица и за стручната спрема на пожарникарите и 
на старешината на противпожарната единица што 
ја формира околискиот народен одбор (член 22 
став 3)Ј 
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б) советот надлежен за внатрешна работи: 
— им определува на одделни' стручни членови 

на противпожарна единица на доброволно д^упШВ 
плати или награди од своите средства (член Ѕ9 
став 2). 

7. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 
ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/55) 

Член 113 
Народниот одбор и. неговите органи ги вршат? 

овие работи: 
1) извршување на мерките од областа на народ-

ната одбрана на подрачјето на околијата (член 21 
став 3); 

2) давање помош на воените органи при врше-
њето на нивните задачи (член 21 став 4); 

3) донесување на прописи со кои може да се 
овласти комисијата на народната одбрана и за вр-
шење на одделни работи од надлежноста на народ-
ниот одбор (член 22 став 2); 

4) формирање на извршниот совет на околијата 
за време приготвителна, -мобилна и воена состојба 
(член 31 став 1); 

5) ускладување на работата со работата на над-
лежните воени органи по прашањата што се од не-
посредно значење за народната одбрана (член 32); 

6) вршење на работите по барање од воените 
територијални органи но врска со регрутирањето на 
воените обврзници (член 61 став 2); 

7) обезбедување на обврзниците на бесплатна; 
исхрана, сместување и здравствена заштита за вре-
ме на изведувањето на предвојничка обука во ло-
гори на товар на буџетот на околијата (член 97); 

8) обезбедување на материјални и финансиски 
средства, освен наоружување и друга воена опре-
ма, за изведување на предвојничката обука (член 
98 став 2); 

9) организирање на извршувањето на предвој-
ничката обука на подрачјето на околијата непо-
средно или во сооаботка ЈСО народните одбори на 
општините (член, 99 стаѕ 3); 

10) вршење на работите во врска со спроведу-
вањето на работната обврска на подрачјето на око-
лијата според општите смерници на испитниот со-
вет на народната република (член .112); 

11) формирање стража и д т т и единици на те-
риторијалната одбрана (член 135); 

12) раководење со стража и со лоуги единици 
на територијалната одбрана (член 135). 

Работите од точката 4 ги вршат о^ата собори РО 
заедничка седница, работата од точ. 7 и 8 — об^та 
собори рамноправно. работата од точ. 3 и П -
околискиот собор, работите од точ. 1 и 5 — коми-
сијата за народна о дво ана, а работите од тон. ? в, 
9. 10 и 12 на претходниот став — поганет т̂ ? ^Пра-
вата надлежен за работи на народната одбрана. 

8. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 
ЗАКОН ЗА БРАКОТ („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 29/46) 

Член 114 
Органот на управата надлежен за на оп-

штата управа — дава дозвола за склучување брак 
преку полномошник (член 34 став 1). 

ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/54) 

Член 115 -
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) поднесување на предлози за оснивање или 

укинување на околиски односно окружен суд (член 
18 став 2 и член 20 став 3); 

2) избирање и разрешување судии и судии по- . 
ротници на околиски суд и судии поротници на 
окружен суд (член 49 ст. 4 и 5); 
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3) давање на мислење за списокот на кандида-
тите за избирање судии на окружен суд (член 50 
став 2); 

4) давање иницијатива за избирање судии на 
околиски суд (член 50 став 3); 

5) поднесување предлог за избирање поротници 
на окружни судови (член 51 став 1); 

6) составување предлогот за избирање судии 
поротници на околиски судови (член 51 став 2); 

7) определување бројот на судиите поротници во 
околискиот суд (член 54 став 2); 

8) поднесување предлози за разрешување судии 
поротници на околиски и окружни судови, поради 
неспособност ЈИЛИ недостаток на морални својства 
(член 84 став 1); 

9) давање иницијатива за разрешување на су-
дии на окружен суд поради неспособност или не-
достаток на морални својства (член 85 став 1). 

Работите од точ. 2 и 9 ги вршат обата собори 
во заедничка седница, работите од точ. 1 и 7 — 
околискиот собор, а работите од точ. 3, 4, 5, 6 и 8 
на претходниот став — комисијата за избори. 

ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/54, 32/55 и 4/57) 

Член 116 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи:" 
1) повредување 'иницијатива за оснивање или 

укинување на окружен стопански суд (член 8 
став 3); 

2) избирање на повремени судии на окружни 
стопански судови (член 30 став 4); 

3) давање мислење за списокот на кандидати 
за избирање судии на окружен стопански суд 
(член 31 став 2); 

4) поднесување предлози за избирање повре-
мени судии на окружни стопански судови (член 32 
став 1); 

5) одлучување за усвојувањето и одбивањето на 
предлозите за избирање повремени судии на окру-
жни стопански судови (член 32 став 2); 

6) определување бројот на повремените судии 
во окружните стопански судови (член 35 став 2); 

7) поведување иницијатива за разрешување 
судии на окружен стопански суд поради неспо-
собност или недостаток на морални својства (член 65 
став 1); 

8) разрешување на повремени судии на окру-
жни стопански судови (член 58 став 1 и член 69 
став 2); . 

9) поднесување предлози и испитување дали 
постојат причини за разрешување повремени судии 
на окружен стопански суд поради неспособност или 
недостаток на морални својства (член 64 став 3 
и член 67 став 2). 

Работите од точ. 2, 5, 7 и 8 ги вршат обата со-
бори во заедничка седница, работата од точ. 1 и 6 
— околискиот собор, а работите од точ 3 4 и 9 на 
претходниот став — комисијата за избори. 

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛ-
СТВО („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/55) 

Член 117 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за јавното правобрани-
телство се ставени во нивна надлежност, со след-
ните измени и дополненија: 

1) давањето овластување на јавниот правобра-
нител да го застапува околискиот народен одбор 
во управен спор (член 3) — го врши претседателот 
на народниот одбор; 

2) донесувањето на решение ако . јавниот право-
бранител не се сложува со упатството на претсе-
дателот на народниот одбор што му е дадено врз 
основа на членот 24 став 1 од овој закон (член 24 
став 3) — го врши околискиот совет; % 

3) и з у ч у в а њ е т о и (Р^РШЈШВЅШ^0 н а п о м а " 
итниот н^ околикжзиот јавен п Р Ш Р ш г е л (члш 2П 

став 2) - го вршат обата собори во заедничка 
седница. 

ЗАКОН ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ 
НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" 
(„Службен лист на ФНРЈ44, бр. 15/56) 

Член 118 ' 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за правата на носите-
лите на „Партизанска споменица 1941" се ставени 
во нивна надлежност, со следните измени и до-, 
полнети ја: 

— обата собори на народниот одбор рамно-
правно пропишуваат за носителите на „Партизан-
ска споменица 1941" попуст во локалниот сообраќај 
(член 12), 

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/57) 

Член 119 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Законот за адвокатурата се ста-
вени во нивна надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

— обата собори на народниот одбор рамно-
правно — установуваат посебни служби за давање 
правна помош на граѓаните (член 4 став 3). 

9. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ОПч 
ШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО 
ЕКСПРОПРИРАНИТЕ И КОНФИСКУВАНИ^ 
ТЕ ШУМСКИ ПОСЕДИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 61/46) 

Член 120 
Органот на управата надлежен за работи од 

областа на имотноправните односи — донесува пр-
востепено решение за одземање на доделената 
шума и на шумското земјиште и за казната (член 12 
став 3) во врска со одделот V од Одлуката за со^ 
гласу вање на сојузните закони со промените извр-
шени во државната управа и во системот на упра-
вувањето со стопанството — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/51). 

УРЕДБА ЗА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ И ЗА 
РЕОРГАНИЗАЦИЈА НА СЕЛАИ СКИТЕ РА-
БОТНИ ЗАДРУГИ („Службен лист на ФНРЈ4% 
бр. 14/53) 

Член 121 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) поништување на заклучокот на собранието 

за реорганизација на селанска работна задруга 
со спојување на цела задруга или нејзин дел со 
постојана земјоделска задруга, ако најде дека тоа 
спојување не дава достаточно гаранција дека со 
преземениот имот на селанска работна задруга ра-ч 
ционално ќе се стопанисува (член 14 став 1); 

2) давање согласност на решението од комисии 
јата по барање на околискиот сојуз на земјодел-
ските задруги имотот на селанска работна задруга 
да не се изложи на продажба туку да му се стави 
на располагање (член 14 став 3); 

3) решавање за спогодбата со околискиот сојуз! 
на земјоделските задруги, имотот што му е ставен 
на располагање на сојузот да му се предаде на 
управување на стопанско претпријатие (член 15 
став 1); 

4) оснивање во спогодба со околиски сојуз на 
земјоделски задруги на претпријатија што^ ќе тА 
вршат услуги на земјоделците со употреба на сред-
ствата што влегле во делот на задружниот имоЦ 
(член 15 став 2); -

5) решавал,е за ставањето на располагање на 
околискиот сојуз на земјоделските задруги нџ, оној 
имот во задружна сопственост што останува по 
враќањето на имотот на чировите на селанската 
работна задруга цдо ВДВДЅб^УШ работа со нама^ 
лен број членови ѕчлеќ Ц доЅв 1Ц 
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6) располагање во случај на реорганизација на 
селанска работна задруга со целокупниот општо-
народен имот што на задругата и бил даден на ко-
ристење (член 17 став 1); 

7) давање на управување на општонароден 
имот на претпријатија што се основаат за врше-
ње услуги на земјоделците (член 17 став 2); 

8) давање потврда на исправата што му се 
доставува на член на задруга што истапува од 
задруга, а со која се утврдува кој имот му се вра-
ќа и кои се неговите права и обврски спрема за-
другата (член 28 став 3); 

9) давање согласност за располагање со прео-
" станатата актива и со средствата за работа на пре-
станатата задруга пренесени врз околискиот сојуз 
на земјоделските задруги (член 31 став 5); 

10) преземање на земјиште што треба да му се 
врати на сопственик на кое задругата извршила 
поголеми инвестиции (член 32 став 1); 

110 именување на претседател и еден член на 
комисијата за реорганизација или за ликвидација 
на селанска работна задруга (член 35 став 2); 

12) ставање забелешки и предлози на распоред-
и т е решение што го донесува комисија (член 42 
ст?в 2); 

13) доделување, во согласност со околискиот со-
јуз на земјоделските задруги, на новооснована се-
ланска работна задруга на дел од општонародниот 
имот, ако смета дека задругата е економски спо-
собна за рационално стопанисување (член 47 став 2). 

Работите од точ. 1—7, 9, 10 и 13 ги вршат обата 
собори рамноправно, работата од точката 11 — обата 
собори во заедничка седница, работата од точката 
8 — органот на управата надлежен за работи од 
областа на имотноправните односи, а работата од 
точката 12 на претходниот став — претседателот 
на народниот^ одбор. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 122 

Сојузниот извршен совет ќе ги доведе во согла-
сност со начелата од овој закон одредбите од уред-
бите и од другите прописи со кои се утврдува на-
длежноста на републичките и на сојузните органи 
на управата за непосредно вршење на инспекци-
ските работи во одделни области. 

Член 123 
Работите што во надлежност на околиските на-

родни одбори или нивните органи се' ставени со 
Законот за национализација на стопанските прет-
пријатија, со Законот за аграрната реформа и ко-
лонизација и со Законот за селскостопанскиот зем-
јишен фонд на општонародниот имот и за доде-
лување земја на селскостопанските организации, 
како и со други сојузни прописи чие важење е 
определено до утврден срок ШИЈ со прописи што 
се веќе извршени, и натаму ќе ги вршат тие ор-
гани, доколку со одредбите од Посебниот дел од 
овој закон не. е определено поинаку. 

Член 124 
Во работите што со одредбите од овој закон се 

пренесуваат од надлежноста на околиските органи, 
врз општинските органи, управната постапката по 
предметите во кои постапката е започната пред 
влегувањето во сила ,на овој закон ќе ги доврши 
досегашниот надлежен околиски орган. 

Член 125 
До донесувањето на програмата за развиток на 

школството за народната република односно око-
лијата, општинските народни одбори во смисла на 
чл. 63 Точ. 1 на овој закон можат да основат сред-
ни школи за општо образование и стручни учи-
лишта во согласност со републичкиот совет за ра-
боти на школството. 

Член 126 
Околискиот народен одбор во спогодба со оп-

штинскиот народен одбор може да.ти пренесе врз 
тој одбор и врз неговите органи сите или одделни 

права на оснивач во поглед на постојните средни 
школи за општо образование и стручните училишта. 

Член 127 
Избирачките списоци според Законот за изби-

рачките списоци се водат во еден примерок. 
Кога ќе бидат распишани избори, исправки во 

избирачкиот список ЕО смисла на членот 21 од За-
конот за избирачките списоци можат да се вршат 
најдоцна на 20 дена пред денот "на изборите. Се-
кое подоцнежно барање не влијае врз составот на 
избирачкиот список според кој ќе се вршат веќе 
распишаните избори. 

Член 128 
Општинските и околиските народни одбори се 

должни до 31 декември 1957 година да преземат 
потребни мерки за спроведување на одредбите од 
овој закон а општинските народни одбори и по-
требни организациони мерки за да започнат оп-
штинските органи со I јануари 1858 година да ги 
вршат сите работи од досегашната надлежност на 
околиските органи што со одредбите од овој закон 
или уредбата донесена врз основа на овластување-
то од членот 3 на овој закон се пренесуваат врз нив. 

Ако народниот одбор на одделна општина сме-
та дека обемот на инспекциските работи на оддел-
ни области на подрачјето на општината е така мал 
нема услови за определување на стручен службе-
ник за вршење на тие работи, или ако народниот 
одбор не е во можност самиот да определи таков 
службеник, туку предлага околискиот народен од-
бор да определи свој стручен службеник кој, по-
крај својата редовна должност ќе в р т и и соодвет-
ни инспекциски работи од името на општинскиот 
народен одбор (член 17), должен е за тоа да го 
извести околискиот народен одбор најдоцна до 31 
јануари 1958 година. Во истиот срок општинските 
народни одбори се должни да го известат околи-
скиот народен одбор за сите преземени мерки во 
смисла на одредбите од ставот 1 на овој член. 

Заради давање организациона и друга помош 
на општинските народни одбори При извршувањето 
на задачите од ставот 1 на овој член око-лискиот 
собођ најдоцна до 31 декември 1957 година ќе фор-
мира посебна комисија. 

Член 129 
Околиските органи на управата се должни да 

се грижат за стручното организирање на соодвет-
ните служби во општинските народни одбори и да 
им укажуваат на соодветните општински органи на 
управата стручна помош при вршењето на рабо-
тите од нивната надлежност. 

Член 130 
Сојузните и републичките органи на управата 

се должни за спроведувањето на одредбите од ОЕОЈ 
закон, а републичките органи на управата се дол-
жни и да "им укажуваат организациона и стручна 
помош на соодветните околиски органи на упра-
вата при извршувањето на задачите од претход-
ниот член. 

Член 131 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од членот 18 ст. 
2—4 и членот 48 од Општиот закон за народните 
одбори од 1 април 1952 година и одредбите од чле-
нот 71 став 1 и членот 72 став 2 на Општиот закон 
за уредување на општините и околиите од 20 ЈЈИИ 
1953 година со измените и дополненијата од 28 јуни 
1957 година (пречистен текст), а одредбите од зако-
ните и уредбите наведени во Посебниот дел на овој 
закон што се во спротивност со одредбите од овој 
закон ќе се применуваат согласно одредбите од овој 
закон. 

Член 132 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето'во „Службен лист на ФНРЈ", а неговите 
одредби со кои одделни работи од досегашната на-
длежност на околиските народни одбори се прене-
суваат врз општинските народни одбори ќе се при-
менуваат од 1 јануари 1958 година. 
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645. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ХИДРОСИСТЕ-

МОТ ДУНАВ—ТИСА—ДУНАВ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за финансирање на изградбата на 
хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 4 декемвпи 1957 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 4 де-
кември 1957 година. 

П. Р. бр. 22 
6 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 
9 Јосип Броз-Тмтв, с. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАДБАТА НА 

ХИДРОСИСТЕМОТ1 ДУНАВ—ТИСА—ДУНАВ 
Член 1 

Заради обезбедување планскиот развиток на 
селското стопанство, на подрачјето на Автономна 
Покраина Војводина ќе се изгради хидросистем 
Дунав-Тиса—Дунав (во натамошниот текст: хидро-
систем). ^ 

Изградбата на основната каналска мрежа на 
хидросистемот со објектите за нејзино користење 
кг се финансира од средствата на федерацијата 
без обврска за враќање според одредбите од. овој 
закон. ^ 

Во с о б н и о т буџет секоја година ќе се пред-
видуваат потребни средства, што ќе му се даваат 
на Општиот инвестиционен фонд како дотација за 
финансирање на основната каналска мрежа на 
хидросистемот со објектите за нејзино користење. 

Член 2 
Финансирањето на изградбата на хиЈтоосисте-

мот ќе се врши според прописите за финансира-
њето на инвестициите, ако со овој закон не е опое-
делено поинаку. 

Член 3 
Правата и должностите на инвеститор за ин-

вестиционите работи на хидросистемот што се Фи-
нансираат од средствата на федерацијата се пре-
несуваат врз Народна Република Србија. 

Народна Република Србија ќе основа дирекција 
за изградба на хидросистемот и ќе донесе прописи 
за нејзината организација и работа. 

Со прописи од претходниот став може да се 
определи одделни права и должности на инвести-
тор да врши дирекцијата. 

Член 4 
Од средствата на ф е д е г ^ ^ ј а т а се финансираат 

само оние инвестициони работи што се ппедвидени 
со инвестиционата програма, со годишните програ-
ми и претсметка на работите, одобрени споп^ од-
редбите од овој закон. ' 

Прописите за полагањето на депозит и гаран-
тни износи и за учеството на инвеститорот во тро-
шоците на инвестициите нема да се применуваат 
на инвестиционите работи од претходниот став. 

Член 5 
Народна Република Србија ќе донесе прописи 

за финансирање на подробната каналска мрежа 
што влегува во рамките на хидросистемот, а чија 
изградба не се финансира од средствата на феде-
р аци јата,. 

Член 6 
Народна Република Србија ќе донесе прописи 

за управување со изградените објекти на хидро-
системот и ќе определи орган на кој ќе му се пре-
даде хидросистемот на управување. 

Член 7 
Во рамките на хидросистемот ќ^ се изградат 

следните основни канали: 
1) во Банка: 
Бездан-Српски Милетиќ—Савино Село, Сави-

но Село—Врбас, Савино Село—Нови Сад, Богојево-
Каравуково—Српски Милетиќ, Каравуково—Бач— 
Бачки Петровац, Јегрички канал, Бездаи—Бечеј 
(реконструиран на потесот од Бездан до Врбас со 
кракот Мали Стапар—Руски Крстат); 

2) во Ванат: 
Тамиш-Дунав (со пресечување на Потпорањ-

ската воделе л ница и со регулација на Тамиш), 
Тиса—Тћмиш, и Кикиндски канал. 

На основната каналска мрежа ќе се изградат 
објекти потребни за користење на каналите (за-
фати, испуст:!, устави, проводници, мостови, при-
стапни патишта,, далекуводи, телефонски линии, 
управни згради и др.). 

Член 8 
Инвестиционите работи за изградба на хидро-

системот ќе се завршат до крајот на 1966 година. 
Според темпото на изградбата утврдено со оп-

штествените планови, завршетокот на работите 
може да биде и во друг срок одошто е предвидено 
во претходниот став. 

Член 9 
Инвестиционата програма на работите за из-

градба на хидросистемот што се Финансираат од 
средствата на федерацијата според одредбите од 
овој закон, ги одобрува СОЈУЗНИОТ извршен сосот. 

Главните проекти на основната каналска мре-
жа и на објектите што се г^д-ат на таа мрежа, 
како и годишните програми и претсметки на ин-
вестиционите работи изработени врз основа на ин-
вестиционата програма од претходниот став, ги 
ревидира и ги одобрува комисија што ја формира 
Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Хидросистемот мора да се гради така што 

мрежата на каналите (основната и подробната) и 
објектите на него да претставуваат единствен си-
стем за одводнување, наводнување и̂  заштита од 
поплави. 

Основната каналска мрежа ќе се изгради за 
минување на пловни објекти со капацитети што 
им одговараат на стопанските потреби на подрач-
јето на тој канал и на природата на теренот. 

Работите на изградбата на хидросистемот ќе се 
изведуваат по делови. Секој дел мора да претста-
вува хидротехничка и економска целина така што 
да може да се користи како самостоен мелиораци-
бнен објект. 

Годишните програми на инвестиционите работи 
не можат да се одобруваат ако не е исполнет усло-
вот од претходниот став. 

Член И 
Народна Република Србија ќе донесе прописи 

за оснивање "водни заедници на подрачјата н а р а ч -
ка и Банат каде се гради основната каналска мре-
жа на хидросистемот — на кои такви заедници не 
се основани до влегувањето во сила на овој закон. 

Водните заедници од претходниот став, како и 
водните заедници што се основани пред влегува-
њето во сила на овој закон,, се должни од сопстве-
ни средства, односно од средствата на инвестици-
оните заеми што ќе ги склучат за таа цел, да обе-
збедат трошоци за изработка на инвестиционите 
програми и трошоци за изградба на подробна ка-
налска мрежа на подрачјето на кое е изградена 
основната каналска мрежа на хидросистемот. Овие 
инвестициони програми мораат да бидат усогласени 
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со одобрената инвестициона програма од членот 9 
на овој закон. 

Работите на изградба на подробната каналска 
мрежа ќе се усогласат со работите на изградба На 
основната каналска мрежа, така што водните за-
едници да почнат да го користат изградениот дел 
на основната каналска мрежа во срокот кој не 
може да биде подолг од една година од денот на 
завршетокот на изградбата на тој дел на основната 
каналска мрежа. За одделни водни заедници сро-
ковите за завршетокот на работите на подробната 
каналска мрежа ги утврдува Народна Република 
Србија. 

Финансирањето на изградбата на подробната 
каналска мрежа што ја градат водните заедници 
на своето подрачје се врши според прописите што 
ќе се донесат согласно со членот 5 од овој закон. 
За прописите со кои се определуваат обврските на 
стопанските организации како членови на водни 
заедници, потребна е претходна согласност од Со-
јузниот извршен совет односно од органот што ќе 
го овласти тој. 

Член 12 
Инвестиционите работи за одбрана од поплави, 

одводнување и наводнување, како и работите за 
користење на основниот канал за пловидба, што 
на подрачјето на хидросистемот нема да изведу-
ваат според одредбите од овој закон, мораат да се 
изведуваат така што со хидросистемот да сочину-
ваат целина. 

Сите други инвестициони работи за чие е из-
ведување предвидена согласност од органот надле-
жен за работите на водостопанството, мораат да се 
усогласат со проектите на хидросистемот. 

Инвестиционите програми односно главните 
проекти за изведување на инвестиционите работи 
не можат да се одобруваат ако не се согласни 
со одредбите од претходните ставови. 

Член 13 
Вкупната вредност на- инвестиционите работи 

за изградба на хидросистемот што се изведуваат 
на товар на средствата на фидерацијата изнесува 
52.700 милиони динари, сметано по цените од 1956 
година. 

На товар на средствата од претходниот став ќе 
се извршат мелиорационите работи од членот 7 на 
овој закон во износ од 46.500 милиони динари и 
работите за оспособување на каналот за пловидба 
во износ од околу 6.200 милиони динари. Во овие 
износи засметани се и трошоците на дирекцијата 
за изградба на хидросистемот. Конечниот износ на 
средствата потребни за оспособување на основните 
канали за пловидба ќе го утврди Сојузниот извр-
шен совет при одобруваните? на -инвестиционата 
програма. 

Како инвестициони работи се подразбираат: 
студиите, истражувачките работи, проектирањето, 
изработката на инвестиционата програма и изград-
бата на основната каналска мрежа со објектите 
за нејзино користење. 

Член .14 
Вредноста на извршените инвестициони работи 

што не се предвидени со инвестиционата програма, 
со годишните програми или претсметки од членот 
9 на овој закон, или при изведувањето на инвести-
ционите работи, пречекорената пресметковна 
вредност утврдена врз базата на - цените од 1956 
година, ќе намири Народна Република Србија. 

Член 15 
Извршниот совет на Народна Република Ср-

бија односно по негово овластување дирекцијата 
- за изградба на хидросистемот, ќе му поднесува, до 

завршетокот на инвестиционите работи на хидро-
системот предвидени со инвестиционата програма 
од членот 9 на овој закон, секоја година најдоцна 
до 31 октомври на сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите програма и претсметка 
на работите што ќе се изведуваат во наредната 

година, одобрени од комисијата од членот 9 став 2 
на овој закон. 

Член 16 
Инвестиционите работи што се изведуваат спо-

ред одредбите од овој закон подлежат на контрола 
од надлежниот финансиски и градежен инспек-
торат. 

Член 17 
Секретаријатот за селско стопанство и шумар-

ство на Сојузниот извршен совет може да нареди 
запирање на работите што не се предвидени во 
програмите или во главните проекти од членот' 9 
на овој закон, односно на Сојузниот извршен совет 
да му предложи мерки што треба да се донесат 
ако работите не се изведуваат на начинот и под 
условите што се предвидени во тие програми или 
во главните проекти или се изведуваат врз основа 
на инвестициона програма на водна заедница која 
не е во согласност со одобрената инвестициона про-
грама од членот 11 став 2 од овој закон или про-
тивно на одредбите од членот 12 на овој закон. 

Секретаријатот за селско стопанство и шумар-
ство на Сојузниот извршен совет ќе основа посебна 
организациона единица за вршење надзор во сми-
сла на одредбата од претходниот став. 

Член 18 
На 31 декеври секоја година се заклучува по-

трошувачката на средствата на фидерацијата из-
вршена во односната година и-до крајот на февру-
ари идната година се составува завршна сметка 
за изминатата година. 

Средствата непотрошени во една година, се 
пренесуваат во наредната година. 

Завршната сметка му се доставува на сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Член 19 
Основната каналска мрежа и објектите за неј-

зино користење, изградени на подрачјето на хидро-
системот Дунав—Тиса—Дунав до почетокот на при-
менувањето на овој закон, ќе му се предадат на 
управување на органот од членот 6 на овој закон. 

Незавршените работи и објекти на хидросисте-
мот до влегувањето во сила на овој закон ќе се 
завршат на начинот предвиден со . овој закон. 

Трошоците настанати со извршување на рабо-
тите и со изградба на објекти од претходниот став 
ќе се намират од средствата од членот 13 став 1 
на овој закон. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите врз основа на пресметувањето на из-
вршените работи ќе ја утврди височината на тро-
шоците од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 2,0 
Финансирањето на изградбата на хидросисте-

мот според овој закон се врши од 1 јануари 1958 
година. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила по истекот на осум 

дена по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

640. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИТЕ РАБОТИ ВО 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Врз основа на членов 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Законот за финансирањето на мелио-
рационите работи во Народна Република Маке-
донија, што го усвои Сојузната народна скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 4 декември 
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1957 година и на седницата на Соборот на произ-
водителите од 4 декември 1957 година. 

П. Р. бр. 21 
6 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина^ 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕЛИОРАЦИОНИ^ 

РАБОТИ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Заради обезбедување планскиот развиток на 

селското стопанство, на територијата на Народна 
Република Македонија ќе се извршат следните ме-
лиорациони работи: 

1) одводнување и наводнување на земјиштата 
и уредување на пороите на подрачјето на реките 
Брегалница и Струмица и на Тиквешкото Поле; 

2) одводнување на земјиштата и уредување на 
пороите на подрачјето на Скопското Поле и Стру-
шкото Поле; 

3) одводнување на земјиштата и уредување на 
пороите на подрачјето на Пелагонија. 

Член 2 
Мелиорационите работи на одводнување и на-

воднување на земјиштата ќе се финансираат од 
средствата на федерацијата во целина, а мелио-
рационите работи за уредување на пороите — нај-
многу до износот од 70% од вредноста на тие ра-
боти. 

Средствата на федерацијата од претходниот 
став се даваат без обврска за враќање. 

Во сојузниот буџет секоја година ќе се предви-
дуваат потребни средства, што ќе му се даваат на 
Општиот инвестиционен фонд како дотација за фи-
нансирање на мелиорационите работи од ставот 1 
на овој член. 

Член 3 
Финансирањето на мелиорационите работи ќе 

се врши според прописите за финансирањето на 
инрестициите, ако со овој закон не е определ,ено 
поинаку. 

Член 4 
Правата и' должностите на инвеститор за ме-

лиорационите работи што се финансираат од сред-
ствата на Федерацијата, се пренесуваат врз На-
родна Република Македонија. 

Народна Република Македонија ќе основа ди-
рекции за изведување на мелиорационите работи 
и ќе донесе прописи за нивната организација и 
работа. 

Со прописи од претходниот став може да се 
определи одделни права и должности на инвести-
тор да вршат дирекциите. 

Член 5 
Од средствата на федерацијата можат да се 

финансираат само оние мелиорациони работи што 
се предвидени со -инвестиционата програма, со го-
дишните програми и претсметка! на работите одо-
брени според одредбите од овој закон. 

Прописите за полагањето на депозит - и гаран-
тни износи и за учеството на инвеститорот во тро-
шоците на инвестициите нема да се применуваат 

. на инвестиционите работи од претходниот став. 

Член 6 
Народна Република Македонија ќе донесе про-

. пиен за финансирање на другите мелиорациони 
,работи (подробни канадски мрежи и уредување на 

пороите) во рамките на мелиорациите предвидени 
во овој закон, што не се финансираат од средствата 
на федерацијата. 

Член 7 
Народна Република Македонија ќе донесе про-

писи за управување со изградените" мелиорациони 
објекти и ќе определи орган на кој изградените 
објекти ќе му се предадат на управување. 

Член 8 
Работите на одводнување и наводнување на 

земјиштата наведени во членот 1 точка 1 од овој 
закон ќе се завршат до крајот на 1968 година. 

Работите на одводнување на земјиштата наве-
дени во членот 1 точка 2 од овој закон ќе се завр-
шат до крајот на 1962 година. 

Работите на одводнување на земјиштата на-
ведени во членот 1 точка 3 од овој закон ќе се за-
вршат до крајот на 1Ѕ68 година. 

Сите работи за.уредување на пороите наведени 
во членот 1 од овој закон ќе се извршам во срок 
од 20 години. 

Според темпото на изградбата утврдено со оп-
штествените планови, завршетокот на работите 
може да биде и во друг срок одошто е предвидено 
во претходните ставови. 

Член 9 
Инвестиционите програми на мелиорационите 

работи што се финансираат од средствата на фе -
дерацијата според одредбите од овој закон, ги одо-
брува Сојузниот извршен совет. 

Главните проекти за мелиорационите работи и 
годишните програми и пресметки за изведуван е 
на тие работи, изработени врз основа на инвести-
ционата програма од претходниот став, ги реви-
дира и ги одобрува комисија што ја формира Со-
јузниот извршен совет. 

Член 10 
Мелиорационите работи што се финансираат 

од средствата на федерацијата ќе се изведуваат 
по делови. Секој дел мора да претставува граде-
жна и економска целина, така што да може да се 
користи како самостоен мелиорационен објект. 

Годишните програми на мелиорациони^ работи 
од ставот 2 на претходниот член не можат да се 
одобруваат ако не е исполнет условот од претход-
ниот став. 

Член 11 
Народна Република Македонија ќе донесе про-

писи за оснивање на водни заедници на подрач-
јата на мелиорационите работи од членот I на овој 
закон на кои такви заедници не се основани до 
влегувањето во сила на овој закон. 

Водните заедници од претходниот став, како и 
водните' заедници што се основани пред влегува-
њето во сила на овој закон, се должни од сопстве-
ните средства односно од средствата на инвести-
ционите заеми што ќе ги склучат за таа цел, да 
обезбедат средства за изработка на инвестиционите 
програми и за изградба на подробна каналска мре-
жа на подрачјето на кое е изградена основна од-
водна односно доводна каналска мрежа. Овие ин-
вестициони програми мораат да бидат усогласени 
со одобрената инвестициона програма од членот 9 
на овој закон. 

Работите за изградба на подробна каналска 
мрежа, ќе се усогласат со работите на изградба на 
основна каналска мрежа така што водните заед-
ници да почнат да го користат изградениот дел на 
основната каналска мрежа во срокот кој не може 
да биде подолг од една година од денот на завр-
шетокот на изградбата на тој дел од основната ка-
налска мрежа. За одделни водни заедници сроко-
вите за завршетокот .на работите на подробната 
каналска мрежа ги утврдува Народна Република 
Македонија. 
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Финансирањето на изградбата на подробна ка-
налска мрежа што ја градат водни заедници на 
своето подрачје се врши според прописите што ќе 
се донесат согласно со членот 6 од овој закон. За 
прописите со кои се определуваат обврските на 
стопанските организации како членови на водни 
заедници е потребна претходна согласност од ,Со-
јузниот извршен совет односно од органот што ќе 
го овласти тој. 

Член 12 
Инвестиционите работи за одбрана од поплави, 

за уредување на пороите, за одводнување и навод-
нување, што на подрачјата на мелиорационите ра-
боти од членот 1 на овој закон нема да се изведу-
ваат според одредбите од овој закон, мораат да се 
изведуваат така што со тие мелиорациони работи 
да сочинуваат целина. 

Сите други инвестициони работи, за чие изве-
дување е предвидена согласност од органот надле-
жен за работите на водостопанството, мораат да се 
усогласат со проектите на мелиорационите работи 
што се изведуваат според овој закон. 

Инвестиционите програми односно главните 
проекти за изведување на инвестиционите работи 
нема да се одобруваат ако не се согласни со одред-
бите од претходните ставови. 

Член 13 
При проектирањето на мелиорационите објекти 

(брани и др.) инвеститорот ќе ја испита можноста 
за искористување на тие објекти за потребите на 
енергетиката. 

Ако мелиорационите објекти би можеле да се 
користат за потребите на енергетиката, тие ќе се 
проектираат и ќе се градат така што да можат да 
се користат за тие потреби. 

Народна Република Македонија ќе донесе про-
писи за финансирање на работите што на мелио-
рационите објекти ќе се изведуваат за да можат 
да се искористуваат за енергетски потреби. 

Инвестиционите програми на мелиорационите 
објекти кај кои не е постапено во смисла на ст. 1 
и 2 од овој член, нема да се одобруваат. 

Член 14 
Вкупната вредност на мелиорационите работи 

од членот 1 на овој закон изнесува 42.500 милиони 
динари сметано по цените од 1957 година. 

Во рамките на износот од претходниот став фе-
дерацијата учествува со износ од 31.500 милиони 
динари, и тоа: 

1) за финансирање на мелиорационите работи 
на одводнување и наводнување на земјиштата со 
26.250 милиони динари; 

2) за финансирање на мелиорационите работи 
- за уредување на- пороите во височина^ од 70% од 

вредноста на тие работи со 5.250 милиони динари. 
Средствата од претходниот став можат да се 

користат под услов Народна Република Македо-
нија да обезбеди: 

1) износ од 2.250 милиони динари за финанси-
рање на мелиорационите работи за уредување на 
пороите во височина од 30% од вредноста на тие 
работи; 

2) износ од 8.750 милиони динари за финанси-
рање на работите за изградба на подробна канал-
ска мрежа, согласно со чл. 6 и 11 од овој -закон. 

Член 15 
Во трошоците на мелиорационите работи од 

ставот 2 тон. 1 и 2 и ставот 3 точка 1 на претход-
ниот член спаѓаат: 

^,трошоците за студии, за истражувачки ра-
боти, за проектирање и изработка на инвестици-
оните програми за мелиорационите работи од чле-
нот 1 на овој закон, к^ко и трошоците на дирек-
циите што раководат со таа изградба; 

2) трошоците за изработка на постројките за 
Сфаќање вода (брани, црпки и др.); 

3) трошоците за изработка.на главните доводни к 
и главните разводни канали со објектите за нивно 
користење; 

4) тртошоците за изработка на главните одвод-
ни и главните приклучни канали со објектите за 
нивно користење; 

5) трошоците на инвестициите нужни за уре-
дување на пороите што непосредно ги загрозуваат 
мелиорационите постројки на подрачјата од член-
иот 1 на овој закон. 

Трошоците настанати со извршување на рабо-
тите и со изградба на објекти од членот 1 на овој 
закон до неговото влегување во сила, ќе се Нами-
рат од средствата предвидени во претходниот член 
согласно со одредбите од овој закон. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе ја утврди врз основа на пресмету-
вање на извршените работи височината на трошо-
ците од претходниот став. 

Член 16 
Вредноста на извршените мелиорациони работи 

што не се предвидени со инвестиционата програма 
односно со годишните програми и пресметки од 
членот 9 на овој закон, или при изведување на 
мелиорационите работи пречекорената пресмет-
ковна вредност на работите утврдена врз базата на 
цените од 1957 година, ќе ја намири Народна Ре-
публика Македонија. 

Член 17 
Извршниот совет на Народна Република Ма-

кедонија односно па негово овластување дирекци-
ите од членот 4- на овој закон, ќе му поднесуваат, 
до завршетокот на мелиорационите работи предви-
дени со инвестиционата програма од членот 9 на 
овој закон, секоја година најдоцна до 31 октомври 
на сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите програма и претсметка на работите % 
што ќе се изведуваат во наредната година, одобре-
ни од комисијата од членот 9 став 2 на овој закон. 

Член Д 8 
Мелиорационите работи што ќе се изведуваат 

според одредбите од овој закон подлежат на кон-
трола од надлежниот финансиски и градежен ин-
спекторат. 

Член 19 
Секретаријатот за селско стопанство и шумар-

ство на Сојузниот извршен совет може да нареди 
запирање на работите што не се предвидени во 
програмите или во" главните проекти од членот 9 
на овој закон, односно на Сојузниот извршен совет 
да му предложи мерки што треба да се донесат ако 
работите не се изведуваат на начинот и под усло-
вите што се предвидени во тг-е програми, или се 
,изведуваат врз основа на ,инвестиционата програма 
на водна заедница која не е во согласност со одо-
брената инвестициона програма од членот 9 на 
овој закон или противно на одредбите од чл. 12 и 
13 на овој закон. 

Секретаријатот за селско стопанство и шумар-
ство на Сојузниот извршен совет ќе основа посебна 
организациона единица за вршење надзор во сми-
сла на одредбата од претходниот став. 

Член 20 
На 31 декември секоја година се заклучува по-

трошувачката на средствата на федерацијата извр-
шена во односната година и до крајот на февру-
ари идната година се составува завршна сметка за 
изминатата година. 

Средствата непотрошени во една година се пре-
несуваат во наредната година. 

Завршната сметка му се доставува на сојузни-
от Државен секретаријат за работи нач финансиите. 

Член 21 
Финансирањето на изградбата според овој за-

кон ќе се врши од ! јануари 1958 година. 
Член 22 

Овој закон влегува во сила по истекот на осми-
от ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'% 
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647. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 

РАБОТНИЦИТЕ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за придонесот за буџетите од лич-
ниот доход на работниците, што го усвои Сојузната 
народна скупштина на седницата на Сојузниов собор 
од, 11 декември 1957 година и на седницата на 
Соборот на производителите од 11 декември 1957 
Година. 

ПР бр. 26 
12 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател, 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

I. Основни одредби 
Член 1 

Со цел за овозможување на непосредните про-
извод ете ли самостојно да располагаат со својот дел 
од доходот, како и заради задоволување на заед-
ничките потреби на работните луѓе во политичко-
.територијалните единици и нивната уште поголема 
Заинтересираност за рационална употреба на сред-
ствата за тие потреби, се установува придонес за 
буџетите од личниот доход. 

Член 2 
Како личен доход на работниците џ на стопан-

ските организации во смисла на овој згќкон^се под-
разбира делот од доходот на стопанската органи-
.зација распореден.на одделни работници сразмерно 
со нивниот придонес во создавањето на тој доход. 
Личниот доход, покрај делот за лична потрошувачка 
па работникот, содржи и придонеси за буџетите, За 
социјално осигурување, за станбена изградба и 
други придонеси определени со сојузни закони. 

Како личен доход на службениците во јавната 
служба како и на работниците на општествените 
организации, се подразбираат нивните вкупни плати, 
кои содр:-кат покрај делот од платата што им се 
исплатува за лична потрошувачка и придонеси што 
врз основа на законот се плаќаат од личниот доход. 

Член 3 
Од платите на работниците запослени кај сто-

панските работодавци се плаќаат придонесите што 
во смисла на одредбите од овој закон се плаќаат од 
личниот доход. 

Член 4 
Придонесите што според овој закон се плаќаат 

,од личниот доход, се плаќаат и од пензиите, инва-
лидшшите и од други примања по основот на соци-
јалното осигурување. 

Плаќањето на придонесите за буџетите од лич-
ниот доход кој се остварува во вид на пензија, 
кнвалиднина и други примања според основот на 
социјалното осигурување, ќе се регулира со посебен 
сојузен закон. ^ — 

јјлен О 
Придонесот за буџетите од личниот доход оства^ 

Јрен од авторски права се плаќа според посебен / 
сбјузен закон. 4 г 

Др донесувањето на закон од претходниот став, \ 
на приходите од авторски права се плаќа данок Ј 

/ според Законот за данокот на приходите од автора 
\ ските права и за фондот за унапредување на КУЛ-
ѕ турните дејности. " ^ 

Член 6 
Придонесот за буџетите од личниот доход се 

пресметува и се плаќа од сите примања на одделно 
лице од работниот однос и од сите примања 1.Ѕ'0 
според одредбите од овој закон се изедначуваат со 
примањата од работниот однос. 

Член 7 
Придонесот за буџетите од личниот доход се 

издвојува од личниот доход на сите лица во ра-
ботен однос, како и на лицата што остварува :,т 
личен доход кој според одредбите од овој за^ х 
се изедначува са личниот доход од работниот однос. 

Член 8 
Придоне сот за буџетите од личниот доход се 

плаќа според прогресивни норми. 
Во случаите предвидени со овој закон придо-

несот за буџетите од личниот доход може да се 
плаќа и според паушална основица. 

Член 9 
Придонесот за буџетите од личниот доход се 

плаќа при исплатата на личниот доход. 1 

Член 10 
Придонесот за буџетите од личниот доход, е1", 

приход на буџетот на општината и на други1 Лоли-
тичкотериторијални единици на, чие подрачје е 
остварен личниот доход. , 

Процентот на учеството на политичкотеритори-
јалните единици вб придогЈесот за буџетите од лич-
ниот доход се определува' со посебен сојузен закон. 

Во градовите поделени на општини придонесот 
за буџетите од личниот доход што се издвојува за 
општините им припаѓа на тие општини со тоа што 
расподелбата на овој придонес на општините може 
да ја врши градскиот собор односно народниот 
одбор на околијата каде не постои градски собор и 
тоа во согласност со општинските народни одбори, 

Член 11 
Со одлука на Сојузната народна скупштина мо-

жат стопански организации од определени дејности 
да с ^ ослободат наполно или делумично од уплатата 
на придонесот за буџетиве од личниот доход односно 
може да се определи стопанските организации да 

- го пресметаат и наплатениот придонес за буџетите 
од личниот доход да го внесат во своите „фондови^ 

Исто така, со одлука На републичкото народно 
собрание или на околискиот односно општине сиот 
народен одбор можат стопанските организации од 
определени дејности да се ослободат наполно или 
делумично од уплатата на оној дел нл придонесот 
за буџетите од личниот доход што к припаѓа на 
онаа политичкотериторијална единица ЧИЈ орган 
ја донесол одлуката. 

Со одлуката од претходниот став може да се 
определи стопанската организација да го пресмета 
и наплатениот придонес за буџетите од личниот 
доход да го внесе во своите фондови. 

Со одлуката од претходните ставови можат да 
се определат посебни услови што мораат да се 
исполнат за да биде стопанската организација осло-
бодена од уплатата на придонесот односно за да 
може таа наплатениот придонес за буџетите од у 
личниот доход да го внесе во своите фондови. 

Член 12 Р 
Општинскиот народен-одбор може да пропише 

за одделни гранки на стопанството, групи стопански 
организации или за одделни стопански организации^ 
како и за одделни дејности на своето подрачје, до^ 
полнителен придонес за буџетите од личниот доход, 
коГне може да биде поголем од КР/о од износот на 
придонесот за буџетите од личниот доход што се 
плаќа според одредбите од овој закон. 

По исклучок од одредбите од претходниот став, 
од личниот доход на подофицерите, офицерите и / 
воените службеници на Југословенската народи/ 
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армија не може да се воведува дополнителен при-
донес за буџетите од личниот доход. 

Член 13 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да пропише од личниот доход на работниците во 
работен однос во стопанска организација кои во 
текот на годината ќе остварат личен доход во висо-
чина над 50% преку минималниот личен доход да 
се плаќа вонреден придонес за буџетите од личниот 
доход на износот што преминува 50% и над мини-
малниот личен доход. 

Сојузниот извршен совет може да пропише по-
голем износ на личниот доход на кој не се плаќа 
вонреден придонес односно да определи за тоа 
посебни услови. 

Нормата на вонредниот придонес не може да 
биде поголема од 

,Шнредивиот.ЈЗјИШШес од личниот доход е при-
ход па федерацијата. 

Примањата на работниците на стопанските орга-
низации што чинат посебна основица за пресме-
тување и плаќање на придонесот за буџетите од 
личниот доход не влегуваат во основицата за пре-
сметување и плаќање на вонредниот придонес од 
личниот доход. 

Член 14 
Како работник во смисла на одредбите од Овој 

закон се подразбира секое лице што остварува 
лични доходи од членот 7 на овој закон. 

XI. Утврдување на личниот доход 
Член 15 

Како личен доход од работен однос се подра-
збира секое редовно и повремено примање на ра-
ботникот од постојан и привремен работен однос со 
стопанска, задружна и општествена организација, 
установа или државен орган, како и со приватен 
работодавец (во натамошниот текст: исплатител на 
личниот доход). 

Како личен доход од работен однос се сметаат 
и примањата на членовите на претставничките тела 
за нивната постојана работа во претставничките 
органи, во општествените организации и во други 
организации со сличен карактер. 

Исто така, како личен доход од работен однос 
се сметаат и примањата во натура по основот на 
работен однос, освен оние што според посебни со-
јузни прописи задолжително им се даваат на ра-
ботниците. 

Член 16 
Како личен доход кој според одредбите од овој 

закон се изедначува со личниот доход од работен 
однос се подразбираат: 

1) заработите на членовите на работните за-
други што им се пресметуваат и исплатуваат според 
времето на работа или работниот ефект, или според 
другите основи за утврдување на надоместокот за 
работа; - , 

2) сите други примања што % со посебни сојузни 
прописи се изедначени со примањата од работен 
однос. 

Ч^ен 1Г 
Не се сметаат за личен доход според одредбите 

од овоПЈЅКбн: — " . - -- -
1) дневниците и трошоците за службени пату-

вања и преместувања и другите примања што прет-

ставуваат надоместок за трошоците — до износите 
определени со Важечките прописи; 

2) примањата по основот на здравствена заштита 
(лекови, протези и други ортопедски и санитарни 
справи; лекарски прегледи и лекување во здрав-
ствени установи, природни лекувалишта или во ста-
нот на болниот и сл.); 

3) помошта за опрема на новородено дете; 
4) надоместоците и помошта во случај на смрт; 
5) додатоците па деца; 
6) наградите за работа на учениците во стопан-

ството и на учениците на стручни училишта со 
практична обука и наградите за работа на студен-
тите и учениците на средните училишта за време 
на практичната работа во стопански организации и 
ка ј други исплатители на тие награди. 

Се овластува сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите да ги пропише највисоките 
износи на дневниците и на трошоците за службени 
патувања и преместувања во стопански организа-
ции што во смисла на одредбите од овој закон не 
се сметаат како личен доход. 

III. Основица на придонесот 
Член 18 

Основицата на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход на работникот остварен од исплатителот 
на личниот доход со кој работникот е во постојан 
работен однос, ја сочинува вкупното месечно прима-
ње што работникот според кој и да е основ ќе го 
оствари од тој исплатител. 

Член 19 
Основицата на придонесот за буџетите од лич-

ниот доход остварен од исплатителот на личниот до-
ход со кој работникот не е во постојан работен однос, 
ј а сочинува тжу петото рримлн^ ОД ЕДРН ^ ^ Р - ^ ^ т о л 
во текот на еден месец. 

Ако примањата се остваруваат во текот на по-
веќе месеци по еден договор, основицата на придо-
несот за буџетите од личниот доход ја сочинува 
вкупното примање по еден договор. Ако за една 
работа се склучени повеќе договори, основицата на 
придонесот за буџетите од личниот доход ја сочи-
нуваат вкупните примања по сите договори за една 
работа. 

По исклучок од одредбите од претходниот став, 
ако височината на примањата е определена по час 
работа или во месечен износ, придонесот за буџетите 
од личниот доход се пресметува според месечниот 
износ на примањата. 

Член 20 
Од личниот доход на работнициве на стопан-

ските организации, што своите обврски спрема оп-
штествената заедници ги извршуват во паушален 
износ, придонесот за буџетите од личниот доход се 
плаќа според паушалните основици. 

Прописи за начинот на утврдување и за висо-
чината на основиците од претходниот став донесува 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите во согласност со Секретаријатот за трудот 
на Сојузниот извршен совет 

IV. Норми на придонесот 
Член 21 

Придонесот за буџетите од личниот доход на 
примањата од членот 18 на овој закон се плаќа по 
следните норми -

Ако основицата на придонесот 
изнесува 

Над до 
динари динари 

Се плаќаа на име придонес 

20.000 
40.000 
60.000 

100.000 

20.000 
40.000 
00.000 

100.000 

тк 
2.000+15^/0 
5.000+20% 
9.000+30% 

21ЛОО+40% 

од износот меѓу 
од износот меѓу 

од износот меѓу 
од износот над 

20.000 и 40.000 динари 
40.000 и 00.000 данри 
00.000 и 100.000 Денари 

100.000 динари 
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По исклучок од одредбите од претходниот став, 
од личниот доход на работниците запослени во сел-
скостопански организации и во општи земјоделски 

задруги остварен со работа на селскостопански деј-
ности придонесот за буџетите од личниот доход се 
плаќа по следните норми: 

Акт основицата на придонесот 
изнесува 

Над 
динари 

До 
динари 

15.000 
15.000 20.000 10% 
20.000 40.000 500+15% 
40.000 60.000 3.500+20% 
60.000 100.000 7.5( 4-30% 

100.000 19.5^+40% 

Се плаќаа на шие придонес 

- - „ „ ћ ^ „ „ „ 

од износот меѓу 15.000 
од износот меѓу 20.000 
од износот меѓу 40.000 
од износот меѓу 60.000 
од износот над 100.000 

и 20.000 динари 
и 40.000 динари 
и 60.000 динари 
и 100.000 динари 

динари 

Од личниот доход на работниците на селскосто-
панските организации и општите земјоделски за-
други што не работат на селско стопански дејности 
придонесот за буџетите од личниот доход се плаќа 
по нормите пропишани во ставот 1 од овој член. 

Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите, во согласност со Секре-

таријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, да 
пропише што се смета како селскостопанска дејност 
во смисла на претходните ставови. 

Член 22 " ^ 
Придонесот за буџетите од личниот доход од 

примањата од ЧЛ^ОЋДД. од овој закон се плаќа по 
следните норми: 

Ако основицата на придонесот 
' изнесува 

Над До 
динари динари 

Се плаќаа на име придонес 

20.000 
40.000 
60.000 

100.000 

20.000 
40.000 
60.000 

100.000 

20% 
3.000+ 20% 
7.000+25-% 

12.000+ 35% 
26.000+45% 

од износот меѓу 
од износот меѓу 
од износот меѓу 
од износот над 

20.000 и 40.000 динари 
40.000 и 60.000 динари 
60.000 и 100.000 динари 

100.000 динари 

Ако личниот доход на работникот остварен во 
привремен работен однос кој сочинува единствено и 
главно запослување на ,тој работник, придонесот за 
буџетите од личниот доход се плаќа по нормите про-' 
пишани во претходниот член. 

V. Преместување и плаќање на придонесот 

(Член 23) 

Секој исплатител на личниот доход од кој спсР^ 
ред одредбите од овој закон се плаќа придонес з а ! 
буџетите од личниот доход е должен при исплатата I 
на личниот доход да го пресмета и наплати соод- Ј 
ветниот износ на овој придонес. 

Член 24 „ 

Начинот на пресметувањето на придонесот за 
буџетите од личниот доход го пропишува сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Член 25 
V / При исплатата на личните доходи на работни-

ците, од кои придонесот за буџетите се преместува 
спрема износот на личниот доход исплатен во текот 
на месецот од исплатител со кој работникот не е 
во постојан работен однос (член 19), исплатителот е 
должен да го пресмета и наплати соодветниот износ 
на придонесот. Ако во овој случај се исплатуваат 
аконтации на личниот доход, исплатителот е дол-
жен да ја пресмета аконтацијата на придонесот 
спрема вкупниот износ на исплатената аконтација 
на личниот Доход, а при конечната исплата на лич-
ниот1 доход е должен конечно да го пресмета придо-
несот за буџетите од личниот доход спрема вкуп-
ната основица. 

Член 26 

Исплатителот на личниот доход е должен пре-
сметаниот износ на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход да го уплати на соодветната сметка ка ј 
банката при подигањето на готовина за исплата 
на личните доходи на работниците. 

Ако исплатителот на личниот доход не го води 
Своето финансиско работење преку банка, должен е 

пресметаниот износ на придонесот за буџетите од 
личниот доход да го уплати на соодветната сметка 
ка ј банката во срок од седум дена од денот на 
исплатата на личните доходи. 

Член 27 
Ако стопанска, задружна и општествена орга-

низација, установа со самостојно финансирање и 
,приватен работодавец ЈСОЈ според одредбите од овој 
закон е должен при исплатата на личните доходи 
да наплатува придонес за буџетите од личниот до-
ход, износот на наплатениот придонес за буџетите 
од личниот доход не го уплати во срокот определен 
во претходниот член, ќе плати, покрај наплатениот,4 

износ на придонесот за буџетите од личниот доход, 
и казнен интерес во височина од 0,1% дневно на 
Неплатениот износ. 

Наплатата на казнениот интерес според прет-
ходниот став ја врши банката односно надлежниов 
финансиски орган. 

Член 28 
Сојузниот извршен совет може да определи од-

делни категории обврзници на придонесот за бу-
џетите од личниот доход или одделни категории 
исплатители на личниот доход да го пресметуваат 
и плаќаат придонесот за буџетите од личниот доход 
во" паушален износ или спрема паушална основица, 

VI. Утврдување на личниот доход на југословенски^ 
те државјани во странство и на странските 

државјани во Југославија 
Член 29 

Од личниот доход на југословенските државјани 
запослени ка ј југословенски дипломатски и конзу-
ларни претставништва во странство, како и ка ј 
други мисии на кои им се признава јавноправен ка-
рактер, придонесот за буџетите од личниот доход 
се плаќа од износот на личните доходи што би ги 
имале др. се со служба во Југославија, ако на тој 
доход не плаќаат сличен придонес или данок на 
државата во која се наоѓа претставникот односно 
мисијата. 

Член 30 
Од личниот доход на југословенските државјани 

запослени во странство к а ј деловни единици н4 
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југословенски стопански организации или кај други 
единици на југословенски органи и установи иЛи 
општествени организации или кои по работа на 
такви правни лица непосредно се упатени на работа 
во странство, без оглед дали личниот доход го 
остваруваат од Југославија или во странство, при-
донесот за буџетите од личниот доход се плаќа од 
износот на личните доходи што би ги имале да се 
на работа односно на служба во Југославија, ако 
на. тие доходи не се плаќа сличен или соодветен 
придонес или данок во земјата во која тие лица се 
запослени или се на работа. 

Член 31 
Југословенските државјани што на територијата 

на Југославија се наоѓаат во служба на дипломат-
ски или конзуларни претставништва на странски 
држави, или вр служба -на странски или меѓуна-
родни организации, или во служба на нивни прет-
ставници или службеници, се должни според одред-
бите од овој закон да плаќаат придонес за буџетите 
од личниот доход остварен во тој работен однос. 

Придонесот за буџетите од личниот доход се 
плаќа според одредбите од претходниот став и од 
личните доходи на странските државјани запослени 
на територијата на Југославија кај дипломатски или 
конзуларни претставништва на странски држави 
или кај нивни претставници или службеници, ако 
примате л ите на тие доходи не се државјани на 
државата ;чие е претставништвото и ако до стапу-
вањето во таа служба постојано се настанеш ма 
територијата на Југославија. 

Член 32 ' 
Од личниот доход што југословенски и странски 

државјани постојано настанети во Југославија го 
остваруваат непосредно од странство за работата из-
вршена на територијата на Југославија, се плаќа 
придонес за буџетите од личниот доход. 

По исклучок, придонесот за буџетите од личниот 
доход не се плаќа ако личниот доход од претход-
ниот став е остварен за работа извршена во корист 
и за сметка на некоја меѓународна организација чиј 
член е Југославија. 

Член 33 
Со меѓународна спогодба може да се регулира 

прашањето за плаќање на придонесот за буџетите 
од личниот доход односно на данокот и можат од-
делни категории странци да се ослободат од пла-
ќањето на придонесот за буџетите од личниот до-
ход за својата работа во Југославија, ако иста таква 
гаранција со цел за одбегнување на двојно одано-
чување им се дава на југословенските државјани 
во таа земја, или ако во неа се ослободуваат од 
плаќање на данок и од слични придонеси југо-
словенски граѓани од иста -или слична категорија. 

,Член 34 
Придонесот за буџетите од личниот доход не 

се плаќа: 
и 

1) од примањата на странски државјани запо-
слени кај дипломатски и конзуларни претставни-
штва на странски држави, како и кај дипломатски 
и конзуларни претставници и други службеници 
на тие претставништва, ако примателите на тие 
примања се државјани на државата чие е прет-
ставништвото, или ако се државјани на други др-
жави а се доведени во таа служба непосредно од 
странство; 

2) од примањата на југословенски и странски 
државјани запослени ка ј странски или меѓународни 
организации на територијата на Југославија, ако 
тие примања се ослободени од придонес или данок 
според меѓународни спогодби прифатени ,од страна 
на Југославија; 

3) од примањата на југословенски и странски 
државјани што на територијата на Југославија се 
почесни конзули на странски држави за вршењето 
на конзуларните работи, под услов на реципроци-
тет; 

4) од износите на странска валута која му се 
исплатува на укрцаниот персонал во речниот и 

поморскиот сообраќај за време престојувањето на 
пловниот објект надвор од границите на Југосла-
вија односно надвор од крајбрежното море на ФНРЈ, 
како и на линискиот персонал на речниот сообра-
ќај стациониран во странство. Височината на стран-
ската валута од која не се плаќа придонес за 
буџетите од личниот доход ја пропишува сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Член 35 
Исплатителите на личниот доход што не ужи-

ваат дипломатски имунитет во Југославија а имаат 
седалиште односно живеалиште во Југославија, се 
должни при исплатата на личните доходи да го 
пресметуваат и наплатуваат придонесот за буџетите 
од личниот доход според одредбите од овој закон. 

Примателите на лични доходи запослени ка ј 
дипломатски или конзуларни претставништва на. 
странски држави, или кај мисии на меѓународни 
организации, или кои се во лична служба кај прет-
ставници или службеници на такви мисии или прет-
ставништва што на територијата на Југославија 
уживаат имунитет, се должни од тие доходи самите 
да го пресметуваат и уплатуваат придонесот за бу-
џетите од личниот доход според одредбите од овој 
закон во срок од 7 дена од приемот на личниот 
доход. 

Обврзниците на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход што за својата работа на територијата 
на Југославија примаат непосредно од странство 
надоместок од кој според одредбите од овој закон се 
плаќа придонес за буџетите од личниот доход, дол-
жни се да постапуваат според одредбите од прет-
ходниот став. 

Ако не може да се утврди дека личниот доход 
од претходниот став потекнува од работен однос, на 
тој доход не се плаќа придонес за буџетите од лич-
ниот доход, туку данок според Уредбата за данокот 
на доход. 

VII. Место на плаќањето на придонесот 
Член 36 

Придонесот за буџетите од личниот доход на 
работниците се плаќа во општината во која работ-
никот го остварил личниот доход од кој се плаќа 
овој придонес. 

Се смета дека работникот остварил доход во 
онаа општина во која исплатителот на тој доход 
има седалиште, односно живеалиште или седалиште 
на деловна, погонска или друга единица во која 
работнржот работел на територијата на Југославија. 

По исклучок, во случај исплатителот на личниот 
доход да се наоѓа на подрачје на една општина, а 
претежното мнозинство работници има живеалиште 
во единствена населба на подрачјето на соседната 
општина, Сојузниот извршен совет може да пропи-
ше тие општини да учествуваат во определениот дел 
на придонесот за буџетите од личниот доход. 

Член 37 
Што се смета како деловна или погонска еди-

ница се утврдува според Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации. 

Ако стопанска организација или друга органи-
зација што ги пресметува и ги исплатува личните 
доходи како стопанска организација има деловни 
или погонски единици на подрачје на повеќе оп-
штини, вкупниот износ на придонесот за буџетите 
од личниот доход пресметан од сите лични доходи 
исплатени од страна на тој исплатител се дели на 
одделни општини сразмерно со износот на личните 
доходи остварени на нивното подрачје. 

Одредбите од претходниот став се применуваат 
и на установите, државните органи и другите орга-
низации што ги пресметуваат и ги исплатуваат пла-
тите на работниците на начинот предвиден за испла-
та на платите на јавните службеници на државните 
органи и установи. 

Член 38 
Придонесот за буџетите од личниот доход пре-

сметан и наплатен од личните доходи исплатени во 
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Странство, се плаќа во општината на чие подрачје 
6е наоѓа седалиштето на исплатителот на личните 
доходи во земјата. 

Член 39 
Лицата што според одредбите од овој закон се 

должни самите да го пресметуваат и уплатуваат 
придонесот за буџетите од личниот доход, го упла-
туваат пресметаниот придонес во општината на чие 
подрачје се наоѓа нивното живеалиште. 

VIII. Казнени одредби 
Член 40 

Со парнична казна до петорниот износ на не-
платениот придонес за буџетите од личниот доход 
Ќе се казни за стопанска престап стопанска орга-
низација, установа со самостојно финансирање и 
друга организација што ги, пресметува и ги испла-
тува личните доходи на работниците како стопанска 
Организација, ако при исплатата на личните доходи 
од кои се пресметува придонесот за буџетите од 
личниот доход според одредбите од овој закон, не 
го пресмета и не го уплати соодветниот износ на 
придонесот за буџетите од личниот доход со намера 
да го одбегне плаќањето на тој придонес. 

Во исклучително тешки случаи за престап од 
ставот 1 на овој член ќе се казни до десеторниот 
износ на неплатениот придонес за буџетите од лич-
ниот доход стопанска организација, установа со са-
мостојно. финансирање и друга организација што 
ри пресметува и ги исплатува личните доходи на 
работниците како стопанска организација. 

За некое од дејствијата од ставот 1 на овој член 
ќе се казни за стопански престап со парична казна 
до 50.000 динари и одговорното лице во стопанска 
организација, во установа со самостојно финансира-
л е односно во друга организација што ги пресметува 
и ги исплатува личните доходи како стопанска 
организација, што е одговорно за пресметувањето и 
уплатата на придонесот за буџетите од личниот 
Доход. 

Член 41 
Со парична казна до петорниот износ на непла-

тениот придонес за буџетите од личниот доход ќе 
се казнат за прекршок општествена и друга орга-
низација. освен организациите и установите од чле-
нот 40 на овај закон, како и приватни работодавци 
и обврзници на придонесот за буџетите од личниот 
доход што според одредбите од овој закон се дол-
жни самите да го пресметуваат и уплатуваат овој 
придонес, ако сторат некое од дејствијата од членот 
40 на овој закон. 

Член 42 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

одговорното лице во државен орган и установа, во 
општествена и друга организација, освен организа-
циите од членот 40 на овој закон, ако стори некое 
од дејствијата од членот 40 од овој закон. 

IX. Преодни и завршни одредби 
Член 43 

Личните доходи на работниците што се исплату-
ваат по основот на работен однос и другите примања 
што според одредбите од овој закон се изедначуваат 
со личниот доход од работниот однос (член 16), а кои 
со прописите или врз основа на прописите се опре-
делени во нето износи, ако тие износи важат од 
X јануари 1958 година, ќе се пресметаат во бруто 
износи во кои ќе бидат содржани и придонесите за 
буџетите од личниот доход и другите придонеси 
што од 1 јануари 1958 година се плаќаат од личниот 
Доход. 

При пресметувањето на личните доходи според 
претходниот став можат износите на личните дохо-
ди определени во месечен износ да се заокружат 
Нагоре на 100 динари, а износите на личните доходи 
Определени по час работа нагоре на 1 динар. 

Личните доходи пресметани според претходните 
ставови, по одбивање на придонесот за буџетите од 

личниот доход и на другите придонеси што се пла-
ќаат од -личниот доход, не можат да бидат пониски 
од нето износите на тарифните ставови што служат 
за утврдување на минималните лични доходи, на 
основните и положај ните плати и на договорните в 

плати за редовно работно време. 
Член 44 

Договорите за платите на работниците запосле-
ни кај приватни работодавци ќе се изменат така 
што платите да се зголемуваат за износите потребни 
за придонесите што се плаќаат од личниот доход, 
со тоа што половина од придонесот за социјално 
осигурување да плаќа работодавецот. 

Член 45 
Се овластува Секретаријатот за трудот на Со-

јузниот извршен совет, во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, да 
донесе поблиски прописи за начинот за пресмету-
вање во бруто износи на досегашните нето износи: 

1) на личните доходи на работниците на стопан-
ски организации, задруги и други организации што 
ги пресметуваат и исплатуваат личните доходи како 
стопански организации; 

2) на личните доходи на работниците запослени 
ка ј приватни работодавци. 

Член 46 
Се овластува Секретаријат за општа управа на 

Сојузниот извршен совет, во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, да 
донесе поблиски прописи за начинот за пресмету-
вање во бруто износи на досегашните нето износи! 
на платите, посебните додатоци, хонорарите, награ-
дите и други примања по основот на работен однос 
на работниците на установите и државните органи, 
на задружните, општествените и други организации, 
на кредитните организации, на осигурителните за-
води, на коморите и други организации што ги пре-
сметуваат и ги исплатуваат личните доходи на ра-
ботниците на начинот предвиден за исплата на пла-
тите на јавните службеници на државните органи и 
установи. 

Член 47 
Се овластува Државниот секретаријат за работи 

на народната одбрана, во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работа на финансиите и со 
Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извр-
шен совет, да донесе поблиски прописи за начинот 
на пресметувањето во бруто износи на досегашните 
нето износи на личните доходи на подофицери^ 
воните службеници и офицерите на Југословенска-
та народна армија. 

Член 48 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работи на финансиите со примена на нормите на 
придонесите за буџетите од личниот доход опреде-
лени во чл. 21 и 22 на овој закон да ги утврди со-
одветните износи на придонесите на определени 
основици, при што може да изврши заокружување 
на придонесот за буџетите од личниот доход и на 
другите придонеси што се плаќаат од личниот доход 
на работниците. 

Член 49 
Од личните доходи на работниците што се одне-

суваат на времето до 31 декември 1957 година, а што 
ќе бидат исплатени во текот на 1958 година, не се 
плаќа придонес за буџетите според одредбите од овој 
закон. Ако од тие лични доходи се плаќал придонес 
за буџетите од личниот дохрд или данок на приход 
дите од дополнителен работен однос според пропи-
сите што важеле во 1957 или во поранешните годете 
ни, ќе се плаќа тој придонес односно данок и дру-
гите придонеси според прописите што важеле во 
1957 година. 

Член 50 
Од личните доходи на работникот што во 19581 

година ќе се остварат од исплатители со кои работ-
никот не е во постојан работен однос, ако тие доходи 
се остварат според посебни договори по кои е врше^ 
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на исплатата до крајот на 1957 година, не се плаќа 
придонес, за буџетите од личниот доход според од-
редбите од овој закон, туку на тие износи ќе се 
плати соодветен данок на приходите од дополни-
телен работен однос и други придонеси според про-
писите што важеле во 1957 година. 

Ако по договорите склучени до крајот на 1957 
година не е вршена исплата на личните доходи, од 
личните' доходи остварени во 1958 година ќе се 
платат придонес за буџетите од личниот доход 
според одредбите од овој закон и други придонеси 
што во 1958 година се плаќаат од личните доходи. 

Член 51 
Одредбите од одделни прописи што се однесу-

ваат на пресметувањето и исплатата на платите на 
работниците на стопанските организации ќе се при-
менуваат до 31 март 1958 година, ако не се во 
спротивност со овој закон. 

Надлежните државни органи се должни до 31 
март 1958 година да ги усогласат прописите од прет-
ходниот став со одредбите од овој закон или да ги 
укинат. 

Член 52 
Ако личните доходи на работниците не бидат 

пресметани на нови, бруто износи до 31 декември 
1957 година, сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите ќе донесе прописи за исплата 
на аконтации на личните доходи на работниците за 
првото тримесечје од .1958 година, или ќе определи 
исплатата на тие доходи да се врши на начинот на 
кој се исплатувани до 31 декември 1957 година. 

Без оглед на одредбите од претходниот став, 
пресметката на придонесот за буџетите од личниот 
доход ќе се изврши според одредбите од овој закон 
и за целата 1958 година. 

Член 53 
.Додека не се донесат посебни сојузни прописи 

за укинување на надоместокот поради, одвоен живот 
од фамилијата, примањето на име овој надоместок 
сочинува посебна' основица за пресметување и пла-
ќање на придонесот за буџетите од личниот доход, 
и тоа само до износот определен со сојузни прописи. 

Исто така, додека не се донесат прописи за ми-
нималните лични доходи на, работниците, примањата 
на име теренски додатоци сочинуваат посебна осно-
вица за пресметување и плаќање на придонесот за 
буџетите од личниот доход, и тоа само до износот 
определен со сојузни прописи. 

Примањата на име надоместок поради одвоен 
живот од фамилијата односно на име теренски до-
датоци над износите определени со сојузни прописи 
се внесуваат во основицата на придонесот за буџе-
тите од личниот доход заедно со другите примања 
од редовниот работен однос. 

Член 54 
Додека не се донесат прописи за минималните 

лични доходи, во основицата на придонесот за бу-
џетите од личниот доход не влегуват: 

1) наградите на членовите на службата за спа-
сување за гаснење пожар и за други слични работи 
на спасување во рударски јами; 

2) наградите за вежбите на четите за спасување 
во рVдниците. 

Додека не се донесат прописите од ставот 1 на 
О'во.ј член. сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите во согласност со Секретари-
јатот за трудот на Сојузниот извршен совет може 
да пропише и други награди да не влегуваат во 
основицата на придонесот за буџетите од личниот 
Доход. 

Член 55 
Сојузниот извршен совет може да пропише во 

1958 година стопанската организација чии работници 
не ќе остварат лични доходи наголемени за 25%, 
ако во резервниот фонд нема за тие цели достаточно 
средства, да го исплати личниот доход на работни-
ците во височина на така зголемените минимални 
лични доходи на товар на придонесот за буџетите 
од личниот доход. 

Во случај од претходниот став нема да се врши 
уплата на соодветниот износ на придонесот за бу-
џетите од личниот доход. : 

Член '56 
Во поглед на наплатата, гаранцијата, застаре-

носта, интересот, правните средства и сето останато 
што се однесува на пресметувањето и плаќањето на 
придонесот за буџетите од личниот доход, а што не 
е определело со овај закон, важат соодветните 
одредби од прописите за данокот на доход. 

Член 57 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат^ 

за работи на финансиите да донесува поблиски про-
писи за извршување на овој закон. 

Член 58 
Со денот на почетокот на примената на овој за-

кон престануваат да важат сите прописи што се во 
спротивност со неговите одредби. 

Член 59 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

648. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации, што го усвои Сојузната на-
родна скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 11 декември 1957 година и на седницата на Собо-
рот на производителите од 11 декември 1957 година. 

П Р бр. 27 
12 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
. Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
'Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Основни одредби 

Член 1 
Стопанските организации се должни д д ^ Ј в д а -

: рсниот доход ^а^ЈО^воЈЈваау..,опј^делен дел^как^ 
- придонес за општоопштествените потреби(прјрш^С. 
; дохрдот17 - - — ^ 

^—- "Обврските на стопанските организации што се 
плаќаат од остварениот доход а што не се предви-
дени со овој закон, можат да се заведуваат само со 
сојузен закон или врз основа на сојузен закон. ' 

Член 2 
Како стопански организации во смисла на овој 

закон се подразбираат и установите" и други органи-
зации кои според начелата на стопанското работење 
редовно и трајно остваруваат доход, ако со сојузни 
прописи не е определен за нив посебен начин на 
финансирање. 

Член 3 
Износот на доходот до височината на минимал-

ните лични доходи на работниците, што се утврду-
ваат со посебен сојузен закон, не влегува во осно-
вицата за ,пресметување на придонесот од доходот 
на стопанските организации. 
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Член 4 
Придонесот од доходот се плаќа по нормите кои 

се прогресивни и кои се утврдуваат во зависност од 
износот на остварениот доход спрема збирот на ми-
нималните лични доходи на работниците на стопан-
ската организација. 

Член 5 
' Помалите стопански организации плаќаат придо-

нес од доходот во паушален износ во случаите и 
под условите определени со овој закон. 

Член 6 
Придонесот од доходот се пресметува по норма-

та што се утврдува за стопанската организација ка-
ко целина, ако со овој или со друг сојузен закон не 
е определено поинаку. 

Член 7 
Придонесот од доходот се распоредува на оп-

штествените фондови со кои управува федерација-
та и на општествените инвестициони фондови на 
другите политичкотериторијални единици на чии 
подрачја се наоѓа седалиштето на стопанската орга-
низација. 

Ако стопанската организација има погони на . 
подрачје од друга општина надвор од општината на 
седалиштето на стопанската организација, придоне-
сот од доходот се уплатува и на подрачјето на тие 
општини според одредбите од овој закон. 

Со сојузниот општествен план уделот на федера-
цијата во придонесот од доходот се распоредува на 
буџетот на федерацијата и на општествените фон-
дови со кои управува федерацијата. 

Член 8 
Средствата од придонесот од доходот се распо-

редуваат на општествените инвестициони фондови 
на политичкотериторијалните единици според наче-
лата утврдени со овој закон. 

Со сојузен општествен план или со одлука на 
Сојузната народна скупштина ,можат да се овластат 
или да се обврзат политичкотериторијалните едини-
ци дел од средствата формирани од придонесот од 
доходот да внесат во своите буџети односно во дру-
ги општествени фондови. 

Член 9 
Со одлука на Сојузната народна скупштина мо-

жат стопански организации од определени дејности 
да се ослободат наполно или делумично од плаќање 
на придонесот од доходот,, односно може да се опре-
дели стопанска организација место плаќање на при-
донесот од доходот да внесе во своите фондови дел 
од доходот што му одговара на износот на овој при-
донес. 

Со одлука на народното собрание на народна 
република или со одлука на околиски односно оп-
штински народен одбор може да се определи сто-
панска организација место плаќање на придонесот 
од доходот да внесе во својот фонд на основните 
средства и во фондот на обртните средства дел од 
доходот што му одговара на износот на придонесот 
што им припаѓа на општествените инвестициони 
фондови на овие политичкотериторијални единици. 

Со одлуките од претходните ставови можат да 
се определат посебни услови што мораат да се 
исполнат за да чбиде стопанската организација осло-
бодена од плаќање на придонесот, односно за да мо-
же износот на доходот што му одговара на овој при-
донес да го внесе во своите фондови. 

Член 10 
Конечна пресметка и уплата на придонесот од 

доходот се врши по истекот на годината спрема до-
ходот остварен во текуштата година, утврден според 
завршната сметка. 

Привремена пресметка и уплата на придонесот 
од доходот се врши периодично, по истекот на еден. 
или повеќе месеци, 

Член 11 
Државните органи надлежни за работите на 

финансиите вршат надзор над примената на овој за-
кон и на прописите донесени врз основа на него. 

13. Утврдување на доходот на стопанската орга-
низација 
Член 12 

Заради пресметување на придонесот од доходот 
стопанската организација е должна да" ги утврди 
остварениот доход и износот на минималните лични 
доходи. 

Член 13 
Доходот остварен во текуштата година претста-

вува дел од вкупниот приход на стопанската орга-
низација по одбивање на данокот на промет и на 
трошоците од работењето сторени за остварување на 
тој вкупен приход. 

Како трошоци од работењето во смисла на овој 
закон се подразбираат: материјалните трошоци, 
амортизацијата на вредноста на основните средства, 
интересот на фондот на основните средства, интере-
сот на фондот на обртните средства и земјарината, 
како и други придонеси, членарини и слични изда-
тоци што се плаќаат како трошоци „од работењето 
врз основа на прописите што ги донесува сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Член 14 
Вкупниот приход на стопанската организација 

го сочинува вредноста на продадените стоки и на 
извршените услуги според издадените фактури без 
оглед дали е извршена наплатата, наплатениот из-
нос за продадените стоки и за извршените услуги 
по кои не се издаваат фактури, како и другите вред-
ности што ќе ги оствари стопанската ораганизација 
во своето работење. 

Член 15 
Во вкуггаиот приход на стопанската организа-

ција влегува и вредноста на производите од соп-
ствено производство и на сопствените услуги што 
ќе ги употреби стопанската организација за свои 
инвестициони цели, како и вредноста на давањата 

^односно услугите што ќе им ги стори стопанската 
организација на други лица без надоместок. 

Во вкупниот приход не влегува вредноста на 
инвестиционите работи што ги изведува стопанска-
та организација во сопствена режија согласно со 
посебните сојузни прописи. 

Член 16 
Средствата дадени на стопанската организација 

како дотација или за нејзина санација влегуваат во 
вкупниот приход на стопанската организација ако од 
намената што ја определил давателот на тие сред-
ства ^о смисла на прописите за средствата на сто-
панските организации не произлегува дека тие не 
влегуваат во вкупниот приход. 

Во вкупниот приход на стопанската организа-
ција не влегуваат наградите што стопанската орга-ѓ 
низација ги добива на саеми, изложби, натпревари 
и сл.; наградите што сопствениците на бродови или 
товари им ги даваат на претпријатијата на име 
остварени заштеди во времето на Утоварот или исто-
варот на бродовите (диспеч), како и другите прихо-
ди кои врз основа на сојузни прописи не влегуваат 
во вкупниот приход. 

Член 17 
Материјални трошоци на стопанската организа-

ција се вредноста на материјалите и вредноста на 
услугите од други лица употребени за производство 
и промет на стоки односно за извршување на услу-
ги, како и обврските настанати'одработењето на сто-
панската организација! (интереси на кредитите за 
обртни средства^ пеналите, затезните интереси и сл.)? 
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Не можат да се распоредат како материјални 
трошоци издатоците за лични доходи на работни-
ците на стопанската организација и инвестициите. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе пропише под кои услови и во кои 
износи одделни видови издатоци што им се изврше-
ни на лица во работен однос ќе можат да се при-
знаат во материјалните трошоци на стопанските ор-
ганизации (дневници, трошоци за службени пату-
вања и сл.). 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе пропише кои трошоци на мензите и 
работничките ресторани може стопанската органи-
зација да ги пресмета во материјалните трошоци. 

III. Утврдување на придонесот од доходот на сто-
панската организација 

Член 18 
Придонесот од доходот на стопанските органи-

зации се утврдува по следните норми, и тоа: 

Ако делот од доходот над минималните лични 
доходи во однос на минималните лични до-

ходи изнесува 

се издвојува од делот на доходот над мини-
малните лични доходи придонес од доходот 

во износ 

до 25% 
од 25% - 40% на 25% 
од 40% - 60% на 40% 
од 60% - 80% на 60% 

над 80% , на 80% 

Член 19 

0% 
0% 25% 

9,375% 4- 62% 
26,92% 70% 
37,69% . 72% 

Од доходот на трговските организации на го-
лемо и на мало во внатрешниот промет, освен тр-
говските организации што претежно се занимаваат 
со промет на определени видови прехранбени ар-
тикли освен алкохолни пијалоци како и од доходот 

на износот на вишокот над 25% — 40% 
на износот на вишокот над 40% — 60% 
на износот на вишокот над 60% — 80% 
на износот на вишокот над 80% 

на стопанските организации што исклучиво се за-
нимаваат со работи на извоз и увоз на стоки, на -
застапување на странски фирми, на меѓународно 
трговско посредување, на контрола на квалитетот 
и квантитетот на стоки и на меѓународна шпеди-
ција — се издвојува придонесот од доходот по след-
ните норми, и тоа: 

Ако делот од доходот над'минималните лични 
доходи наголемени за 25% во однос на така 

наголемените лични доходи изнесува 

се издвојува од делот на доходот над мини-
малните лични доходи наголемени за 25% 

придонес во износ 

до 12% 
од 12% - 28% на 12% 
од 28% - 44% на 28% 
од 44% - 60% на 44% 

над 60% ' на 60% 

25% 
25% 62% 
46,14% + 70% 
54,82% 75% 
60,2% 85% 

Ако трговските организации од претходниот 
став им4 исплатуваат лични доходи на одделни ра-
ботници во износ помал од минималниот личен 
доход наголемен за 25%, се зема исплатениот износ 
како^ основица за пресметување на придонесот од 
доходот. 

Разликата меѓу 'износот на придонесот од до-
ходот според овој член и износот на приднесот пре-
сметан според одредбите од членот 18 на овој закон, 
се уплатува во општествениот инвестиционен фонд 
на онаа општина да чие подрачје се наоѓа седали-
ццето на „ стопанската организација - за инвести-
ции во областа на стоковниот промет. 

градовите поделени на општини разликата 
меѓу придонесот од доходот според претходниот став, 
се внесува во општествениот инвестиционен фонд 

на износот на вишокот над 12% — 28% 
на износот на вишокот над 28% — 44% 
на износот на вишокот над 44% — 60% 
на износот на вишокот над 60% 

на околијата — за инвестиции во областа на сто-
ковниот промет во градот. 

Општинскиот народен одбор може износот на 
придонесот што и одговара на разликата од ставот 
3 на овој член да И го отстапи на стопанската орга-
низација за фондот на основните средства и за 
фондот на обртните средства. 
IV. Расподелба на придонесот од доходот на сто-
панските организации на политичкотериторијалните 

единици 
Член 20 

Придонесот од доходот на стопанската органи-
зација што се утврдува според чл. 18 и 19 на овој 
закон се распоредува на политичкотериторијалните 
единици, и тоа: 

Ако придонесот' од доходот изнесува според 
"вложените средства на стопанската организа-

ција 

им припаѓа на општествените инвестициони 
фондови на општините, околиите и народните 

републики 

до 
од 2% 
од 6% 
од 12% 

над 

2% 
6% 

12% 
20% 
20% 

на 2% 
на 6% 
на 12% 
на 20% 

20% 
20% -Ј- 15% 

16,67% -4- 8% 
12,33% 2% 
8,2% Ч- 1% 

Придонесот од доходот по издвојување на делот 
од претходниот став, И припаѓа на федерацијата. 

Од придонесот од доходот што го плаќаат сто-
панските организации во паушален износ, 40% им 
припаѓаат на општествените инвестициони фондови 
на општините, околиите и народните републики а 
остатокот на федерацијата, ако со овој закон не е 
определено поинаку. Во градовите поделени на оп-
штини придонесот од доходот што се издвојува за 
општините им припаѓа на тие општини, со тоа што 
расподелбата на овој придонес на општините може 
да ја врши градскиот собор, односно околискиот 
народен одбор каде не постои градски собор, во со-
гласност со општинските народни одбори. 

н^ износот на вишокот над 2% — 6% 
на износот на вишокот над 6% — 12% 
на износот на вишокот над 12% — 20% 
на износот на вишокот над 20% 

Член 21 
Како вложени средства во смисла на членот 20 

од овој закон се подразбираат неотпишаната вред-
ност на предметите од основните средства за кои 
се пресметува амортизацијата и износот на просеч-
но расположивите обртни средства во текот на го-
дината. 

Член 22 
Со Сојузниот општествен план или со одлука на 

Сојузната народна скупштина се определува на ј -
малиот процент на учеството на општината во при-
ходите според членот 20 што се остварени на по-
драчјето на општината. 
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Со одлука на народното собрание на народна 
република се определува учеството на народната 
република во приходите од членот 20. 

Со одлука на околиски народен одбор се опре-
делува учеството на околијата во приходите од чле-
нот 20 по одбивање на делот што и припаѓа на на-
родната република. 

Своето учество во придонесот од доходот на-
родните републики и околиите го утврдуваат врз 
Основа на единствен процент или мерило. 

У. Стопанските организации што плаќаат придонес 
од доходот во паушален износ 

Член 23 
Придонес од доходот во паушален износ пла-

ќаат помалите угостителски, занаетчиски и кому-
нални дуќани, како и помалите трговски дуќани 
што претежно се занимаваат со промет на опреде-
лени видови прехранбени производи освен алко-
холни пијалоци. 

Член 24 ! 
Советот надлежен за работите на стопанството 

на општинскиот народен одбор може да определи 
помалите угостителски и занаетчиски услужни сто-
пански организации што вршат лични услуги, по-
малите трговски стопански организации што се за-
нимаваат со промет на овошје и зеленчук, како и 
комуналните стопански организации придонесот од 
доходот да го плаќаат во паушален износ. 

Член 25 
Сојузниот извршен совет определува кои сто-

пански организации од чл. 23 и 24 од овој закон се 
сметаат како помали дуќани односно помали сто-
пански организации. 

Член 26 
Паушалниот износ што стопанските организа-

ции го плаќаат на име придонес од доходот ги оп-
фаќа покрај овој придонес, и интересот на фондот 
на основните средства, интересот на фондот на 
обртните средства и земјарината. 

Плаќањето на данокот на промет во паушален 
износ и плаќањето на придонесот за буџетите од 
личниот доход, на придонесот за станбена изградба 
и на придонесот за социјално осигурување во пау-
шални износи, се врши според прописите за данокот 
на промет односно според прописите за тие при-
донеси. 

Член 27 
' Паушалниот износ Што стопанските организации 

го плаќаат на име придонес од доходот се утврдува 
со договор меѓу народниот одбор на општината на 
чие подрачје се наоѓа седалиштето на стопанската 
организација и стопанската организација. 

Договорот од името на општинскиот народен од-
бор го склучува органот на управата надлежен за 
работите на финансиите, а од името на стопанската 
организација работоводителот (директорот) односно 
лицето овластено да ја застапува,, со претходна со-
гласност од органот на управувањето. 

Член 28 
Договорот за паушален износ се склучува кон 

крајот на годината за наредната година или за по-
веќе наредни години. " 

По исклучок, за новооснованите стопански ор-
ганизации и за постојните стопански организации 
за кои првпат се определува Плаќање на обврска 
спрема општествената заедница ^во паушален из-
нос, договорот за паушалниот износ може да се 
склучи во текот на годината. 

Најкратко време за траење на договорот е една 
година, а ако е во прашање стопанска организација 
со сезонско работење — една сезона. 

Член 29 
Општинскиот народен одбор може да го услови 

склучувањето на договорот за паушален износ со 
давање обезбедување од страна на работниците. 

Член 30 
При утврдувањето на височината на паушалниот 

износ во договорот, мора да се води сметка Да ра-
ботниците воњ стопанската организација да им се 
обезбедат минимални лични доходи според важеч-
ките прописи. 

Член 31 
Барањето за склучување договор за паушален 

износ може да го стори општинскиот народен одбор 
или стопанската организација. 

Општинскиот народен одбор е должен да ги по-
вика на склучување договор за паушален износ 
помалите стопански организации од членот 23 на 
овој закон. 

Член 32 
Ако меѓу општинскиот народен одбор и стопан-

ската организација не дојде до спогодба за висо-
чината на паушалниот износ или за други одредби 
од договорот, на таквата стопанска организација 
нема да се применуваат одредбите од оваа глава. 

Член 33 
За трговските; угостителските и занаетчиските 

дуќани за кои според посебни сојузни прописи за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани, за угостителските претпријатија и дуќани 
односно за занаетчиските дуќани и занаетчиските -
претпријатија е предвидено задолжително да им се 
даваат на управување на работниците со извршу-
вање на обврската спрема општествената заедница 
во паушален износ, определувањето на паушалниот 
износ се врши според постапката предвидена со 
тие прописи. 

VI. Посебни одредби за придонесот од доходот на 
комуналните стопански организации 

Член 34 
Општинскиот народен одбор може за комунал-

ните стопански организации да определи посебен 
начин за плаќање на придонесот од доходот или 
да ги ослободи од обврската за плаќање на тој 
придонес. 

Член 35 
Придонесот од доходот што го плаќаат кому-

налните стопански организации му припаѓа на оп-
штествениот инвестиционен фонд и на буџетот на 
општината. 

Член 36 
Во градовите поделени на општини придонесот 

од доходот на ,комуналните стопански организации 
им припаѓа на тие општини, со тоа што расподел-
бата на овој придонес на општините може да ја 
врши градскиот собор односно околискиот народен 
одбор каде не постои градски собор, во согласност 
со општинските народни одбори. 

VII. Пла^ње на придонесот од доходот на стопан-
ските организации што во својот состав имаат 

погони 
Член 37 

Стопанската организација што во својот состав 
има погони што не се наоѓаат на подрачјето на 
истата општина на кое се наоѓа седалиштето на 
стопанската организација, придонесот од доходот 
го уплатува во оние општини на чии подрачја се 
наоѓаат седалиштето на стопанската организација 
и седалиштата на погоните, сразмерно со вредно-
ста на вложените средства на стопанската органи-
зација на подрачјето на тие-општини. 

Со правилата на стопанската организација се 
определува кои единици се сметаат за погони. 

Стопанскатаѕ организација е должна во своето 
книговодство да води евиденција за работењето 
која обезбедува правилна пресметка на придонесот 
од доходот за сите погони на подрачјето на други 
општини. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе го пропише начинот за водена на; 
евиденцијата од претходниот став. 
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Чл^н 38 
За градилиштата на градежни претпријатија и 

погони, односно за единиците на други стопански 
организации што привремено вршат дејност на едно 
место, придонесот од доходот се уплатува во онаа 
општина на чие подрачје е седалиштето на стопан^ 
ската организација. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите ќе донесе прописи за тоа што се смета 
како привремена дејност од претходниот став. 

Член 39 
Со правилата на стопанската организација мо-

же да се определи одделни погони самостојно да 
го утврдуваат доходот и да го плаќаат придонесот 
од доходот. 

Ако погонот за кој се врши самостојно пресме-
тување на доходот произведува за друг погон или 
му врши услуги на друг погон во состав на исто 
претпријатие, како вкупен приход на тој погон се 
смета вредноста на стоките односно на услугите 
што тој погон му ги дал или му ги извршил на 
друг погон. 

Од вкупниот приход на погонот за кој се врши 
самостојно пресметување на доходот се покриваат 
пред утврдувањето на неговиот доход, евентуално 
настанатите загуби во другите погони од истата 
стопанска организација. 

Ако погон на земјоделска задруга работи со за-
губа; настанатите загуби ќе се покријат само од де-
лот на доходот што ќе престане по издвојувањето 
на придонесот од доходот.^ 

Ако земјоделска задруга не може од приходите 
од претходниот став да ја покрие настанатата за-
губа на погонот, по барање од надлежниот орган 
на општинскиот народен одбор задругата е обвр-
зиа да пристапи кон ликвидација на таквиот погон. 

Сојузниот извршен совет може да пропише за-
губите на погоните од други организации да се по-
кријат според одредбите од ставот 4 на овој член. 

Член 40 
Советот надлежен за работите на финансиите, 

па општинскиот народен одбор може да бара од 
стопанската организација, освен" за градилиштата 
па градежни претпријатија и погони односно за 
с е н и ц а на други стопански организации што при-
времено вршат дејност на едно место, одделна еди-
ница или погон на подрачјето на општината да 
прогласи за погон или за погон со самостојна пре-
сметка. 

Ако стопанската организација не постапи по 
барањето од советот; на општинскиот народен од-
бор, за барањето решава советот надлежен за ра-
ботите на финансиите на околискиот народен од-
бор ако седалиштата на стопанската организација 
и на погонот се наоѓаат на подрачјето на истата 
околија, републичкиот државен секретаријат за 
работи на финансиите по предлог од државниот 
секретаријат односно од секретаријатот на репу-
бличкиот извршен совет во чиј делокруг спаѓа 
односната стопанска гранка ако овие еедалишта се 
наоѓаат на подрачје на две околии, односно соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите по предлог од државен секретаријат односно 
од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во 
чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка, ако 
седалиштата на стопанската организација и на по-
гонот се наоѓаат на територија на две републики. 

Член 41 
Погоните на деловните сојузи на земјоделските 

задруги и индустриските погони на селскостопан-
ските организации и на општите земјоделски за-
други се сметаат како погони за кои се врши само-
стојно пресметување на доходот. 

VIII. Надзор над пресметувањето на придонесот од 
доходот 
Член 42 

Ако стопанската организација изврши пресме-
тување на придонесот од доходот противно на од-

редбите од овој закон на прописите донесени врз 
основа на него, управниот орган на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на финан-
сиите ќе донесе решение за утврдување на придо-
несот од доходот. 

Член 43 
Органот на, управата надлежен за работите на 

приходите може да и' издаде налог на банката кај 
која стопанската организација има жиро сметка, 
на товар на жиро сметката на стопанската органи-
зација да го наплати придонесот од доходот на сто-
панската организација што оваа не го уплатила во 
срокот. 

IX. Казнен интерес 
Член 44 ' 

Ако стопанската организација не го плати во 
срокот стасаниот износ на придонесот од доходот, 
ќе плати на име казнен интерес 0,1% за секој ден 
задоцнување на неплатениот дел од придонесот. 

X. Казнени одредби 
Член 45 

Покрај плаќањето на пенали според претход-
ниот член, стопанската организација ќе се казни 
за стопански престап: 

— ако не го пресмета придонесот според од-
редбите од овој закон со намера да го одбегне пла-
ќањето на придонесот или да го задржи придоне-
сот за своите потреби; 

— ако е ослободена од плаќањето на придоне-
сот со тоа делот од доходот што И одговара на 
височината на тој придонес да го внесе во своите 
фондови па не го пресмета и не го внесе во своите 
фондови, делумично или во целина, делот на до-
ходот што му одговара на износот на тој придонес 
со намера да го употреби за други цели. 

За стопански престап од претходниот став 
стопанската организација ќе се казни со парична 
казна до тројна височина на износот што не го 
издвоила на име придонес од доходот. 

Во особено тешки случаи стопанската органи-
зација ќе се казни со парична казна до петорна 
височина на износот што противно на одредбите од 
овој закон не го издвоила на име придонесот од 
доходот. 

Член 46 
За стопански престап од членот 45 на овој за-

кон ќе се казни и одговорното лице во стопанската 
организација со парична кЅИЅна до 50.000 динари. 

Одговорното лице нема да се казни за стопан-
ски престап од членот 45 на овој закон ако добило 
налог од својот старешина или од овластениот ор-
ган на стопанската организација да изврши такво 
дејствие, па писмено му укажало на неговата не-
законитост, а дејствието го извршило дури откога 
добило нов налог, во писмена форма, за извршу-
вање на дејствието. 

Директорот или неговиот застапник ќе се казни 
за стопански престап со парична казна до 50.000 
динари ако не го запрел извршувањето на ^ з а -
конитиот заклучок на управниот одбор и за тоа 
не го известил надлежниот државен орган/ 

XI. Преодни и завршни одредби 
Член 47 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе ги пропише сроковите за поднесу-
вање на периодичните пресметки на придонесот од 
доходот во смисла на членот 10 став 2 од овој закон. 

Член 48 
До донесувањето на закон за стопанските пре-

стапи, на повредите на одредби од овој закон и на 
постапката за примена на казнените мерки пред-
видени во чл. 45 и 46 од овој закон, согласно ќе се 
применуваат одредбите од чл. 75—81 и 83 од Уред-
бата за управување со основните средства на сто-
панските организации. 
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Член 49 
По исклучок од одредбата на чл. 18 и 19 од овој 

закон стопанските организации на индустријата за 
градежни материјали, на индустријата за конзерви, 
на мелничката индустрија, на патниот сообраќај, 
зѕаделарите, трговските стопански организации на 

големо и на мало што претежно се занимаваат со 
промет на определени видови прехранбени артикли, 
освен алкохолни пијалоци, и угостителските сто-
пански организации во 1958 година ќе го издвоју-
ваат придонесот од доходот по следните норми, 
р тоа: 

Ако делот на доходот над минималните лични 
доходи во однос на минималните лични до-

ходи изнесува 

се издвојува од делот на доходот над мини-
малните лични доходи придонес од доходот 

во износ 

до 30% 0% 
од 30% - 40% на 30% 0% Ч- 20% на износот на вишокот над 30% - 40% 
од 40% - 60% ца 40% 5% Н- 50% на износот на вишокот над 40%? - 60% 
од 60% - 70% на 60%) 20% 60% на износот на вишокот над 60% - 70% 
од 70% - 80% на 70% 25,61% 65% на износот на вишокот над 70% - 80% 

над 80% на 80% 30,625% Ч- 68% на износот на вишокот над 80% 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет во спогодба со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на финансиите ќе про-
пише кои од трговските организации што се зани-
маваат со промет на определени видови прехранбени 
производи (промет на овошје и зеленчук, млеко и 
млечни производи и сл.) го плаќаат придонесот спо-
ред одредбите од овој член. 

По исклучок, Сојузниот извршен совет може да 
донесе прописи за стопанските организации на од-
делни гранки или на групи на одделни стопански 
организации да гажат одредбите од ставот 1 на овој 
член. 

Член 50 
Шумското стопанство без оглед дали е органи-

зирано како претпријатие или како установа со са-
мостојно финансирање, од вкупниот приход го пла-
ќа придонесот од доходот и ги извршува другите 
обврски спрема општествената заедница и го распре-
делува доходот според овој и според посебни соју-
зени прописи што ги донесува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 51 
Со цел за утврдување на придонесот од дохо-

дот на се ланските работни задруги Сојузниот извр-
шен совет ќе донесе прописи за минималните лични 
доходи на членовите на селанските работни задруги 
што ќе служат за пресметка на наведениот придо-
нес. 

Член 52 
До донесувањето на посебни прописи за кому-

налните стопански организации како комунални 
стопански организации се сметаат стопанските орга-
низации што се занимаваат со функционирање и 
одржување на водоводот, на канализацијата, на 
градскиот сообраќај, улици и патишта, на јавното 
осветление, јавните бањи, стопанските организации 
за одржување чистота и кафилериите, како и сто-
панските организации за градско зеленило — ако се 
занимаваат и со производство или вршење услуги 
со надоместок, градските плинари. претпријатијата 
за продадеа на електрична енергија (дистрибутив-
ните претпријатија), претпријатијата за производ-
ство на електрична енергија што не се вклучени 
во заедницата на електростопанските претпријатија; 
пекарите конзумни, млекарите, оџачарските дуќани,, 
комуналните (услужни) кланици, комуналните мра-
зарници, работилниците за одржување на станбени 
згради, стопанските организации за чување на имо-
тот на претпријатијата и сервисите за услуги на 
домаќинствата. 

Член 53 
Договорите односно решенијата по кои стопан-

ските организации ги извршувале своите обврски 
спрема општествената заедница. во паушален износ 
и кои ќе важат на 1 јануари 1958 година, ќе-се усо=-
г д асат со одредбите од овој закон, 

Член 54 
Прописите врз основа на кои е вршена распо-

делбата на вкупниот приход на стопанските органи-
зации во 1957 година, ќе се применуваат до 31 март 
1958 година, ако не се во спротивност со овој закон. 

Дрлсавните органи што ги донесле прописите 
врз основа на кои е вршена расподелбата на вкуп-
ниот приход на стопанските организации во 1957 го-
дина се должни до 31 март 1958 година да ги усо-
гласат овие прописи со одредбите од овој закон или 
да ги стават вон сила. 

Без оглед на одредбата од ставот 1 на овој 
член, пресметката на придонесот од доходот во пе-
риодичните пресметки и во завршната сметка за 
1958 година ќе се изврши според одредбите од овој 
закон. 

Член 55 
Поблиски прописи за спроведување на овој за-

кон донесува сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите. 

Член 56 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануара 1958 година. 

Врз основа на членот 298 став 1 и членот 299 
став 1 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/56), а по предлог 
од Сојузниот извршен совет, Законодавниот одбор 
на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ЗА УПРАВ-
НАТА ПОСТАПКА ОД СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ СО 
ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА 

I 
За да се доведат во согласност бо Законот за 

општата управна постапка одредбите за управната 
постапка од сојузните закони што беа во сила на 
денот на објавувањето на Законот за општата 
управна постапка, со оваа одлука се утврдува кои 
одредби за управната постапка од тие прописи 
остануваат и натаму во сила, а кои се 'менуваат 
или се укинуваат. 

Исто така, со оваа одлука се определува во кои 
управни работи од тие прописи, во кои решение се 
донесува по слободна оцена, во образложението не 
мораат да се наведат причините од кои надлежниот 
орган се раководел при донесувањето на решението. 

II 
Одредбите за управната постапка од сојузните 

закони во одделни управни области се усогласуваат 
на следниот н а ч и н ; . . . 
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А. ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ 
1) Закон за селскостопанскиот земјишен фонд 

на општонародниот имот и за доделување земја на 
селскостопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 32 и 34. 

2) Закон за прометот со земјишта и згради 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 19/55) 

— останува во сила одредбата од членот 23. 
3) Основен закон за буџетите („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 13/56) 
— останува во сила одредбата од членот 109. 

Б. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
а) Селско стопанство 

1) Општ закон за морскиот риболов („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/50) 

— во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесуваното на решението кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на одред-
бата од членот 13. 

2) Закон за прометот на семенска стока („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 27/54 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 18 и 19 

3) Основен закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
86/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 39, 43, 44, 45 и 56. 

4) Основен закон за заштита на добитокот од за-
разни болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 46, 63 и 68 

б) Шумарство 
Општ закон за шумите („Службен лист на 

'ФНРЈ", бр. 106/47) 
— во образложението на решението не мораат 

Да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на одред-
бата од членот 8. 

в) Индустрија 
Закон за пронајдоците и за техничките усовр-

шувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 108/48) V 
а) остануваат во сила одредбите 

од чл. 61, 68, 74 став 1, чл. 75, 88 и 91; 
од членот 70, со тоа точката 2 од ставот 1 

да гласи: 
„Решението за издавањето односно одбивање 

на издавањето на патентот го донесува Управата 
за патенти."; 

б) се менуваат: 
(1) членот 69 се менува така што да гласи: 
„Надлежниот орган е должен во донесеното 

решение за Издавање на пронајдувана свидетел-
ство да го запознае пријавителот и со нацртот на 
формулацијата на пронајдокот (формула на про-
најдоците)."; 

(2) членот 85 се менува, така што да гласи: 
„Државен орган, установа и претпријатие, за-

дружна или друга општествена организација, како 
и одделни граѓани, имаат право да ја оспоруваат 
правилноста на решението за издаденото пронај ду-
вачко свидетелство или патент во поглед на ново-
ста на пронајдокот. 

Барањето со кое се оспорува новоста на про-
најдокот за кој е издадено пронајдувачко свиде-
телство или патент,' И се поднесува на Управата за 
патенти. 

Правото за поднесување барање со кое се оспо-
рува правилноста на решението за издаденото про-
Вајдувачко свидетелство трае една година, сметајќи 

од денот на објавувањето на издаденото пронајду-
вачко свидетелство, а во случај да не е вршено 
објавување, сметајќи од денот на издавањето на 
пронајдуваното свидетелство. 

Правото на поднесување барање со кое се оспо-
рува п-равилноста на решението за издадениот па-
тент трае за сето време на неговото важење."; 

(3) членот 86 се менува, така што да гласи: 
„Државен орган, установа или претпријатие, 

задружна или друга општествена организација, 
како и секој граѓанин, имаат право да го оспору-
ваат издадениот патент по основот дека авторот 
на пронајдокот имал право да добие само пронај-
д у в а н о свидетелство. 

Барањето "за ова оспорување и' се поднесува на 
Управата за патенти во срок од една година, сме-
тајќи од денот на објавувањето на издадениот па-
тент.";" 

в) во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот ор-
ган се раководел при донесувањето на решението, 
кое се донесува по слободна оцена врз основа на 
одредбите од членот 91. 

В. ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
Закон за инспекцијата на трудот („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 108/48) 
— членот 22 се менува, така што да гласи: 
„Против решението на инспекторатот на тру-

дот, донесено врз основа на претходниот член, мо-
же да се изјави жалба во срок од 8 дена од денот 
на доставата на решението. Жалбата му се предава 
на оној инспекторат на трудот што го донесол ре-
шението, а за неа решава непосредно повисокиот 
инспекторат на трудот. 

Против првостепеното решение на републички-
от инспекторат на трудот жалба му се изјавува на 
секретаријатот за трудот на републичкиот извршен 
совет. 

Жалбата го задржува извршувањето на реше-
нието. По исклучок, жалбата не го задржува извр-
шувањето на решението ако со него се забранува 
работа на работни места на кои застрашува непо-
средна опасност за животот и здравјето на запо-
слените лица. и во случај на потреба од итно от-
странување на неправилностите. Во обата случаи 
во решението мора да се наведе дека жалбата не 
го задржува извршувањето на решението." 

Г. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА 
1) Општ закон за заштита спомениците на кул-

турата и природни реткости („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 81/46) 

— останува во сила одредбата од членот 4. 
2) Општ закон за универзитетите („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 27/54) 
— остануваат во сила одредбите 

^ ^ од чл. 29 и 38. 
ј 3) Основен закон за издавачките претпријатија 
/и издавачките установи (,.Службен лист на ФНРЈ", 

— останува во сила одредбата од членот 12. 
4) Основен закон за стипендиите („Службен 

- лист на ФНРЈ", бр. 32/55) 
— остануваат во сила одредбите 

од чл. 32 и 33. 
5) Основен закон за филмот („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 17/56) 
(а) остануваат во сила одредбите 

од чл. 13, 18, 19, 36, 42, 59 и 69, 
(б) во образложението на решението не мораат 

да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбите: 

ОД чл. 12, 59 ст. 1 и 2 и членот 69, 
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6) Основен закон за новинските претпријатија 
и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 14 и 54. 

Д. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
1) Основен закон за здравствениот надзор над 

прехранбените продукти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 37—41, 45—49, 51—53 и 55—57. 

2) Закон за санитарната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 38, 40, 41 и 43. 

Г. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 
1) Основен закон за бракот („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 29/46) 
— остануваат во сила одредбите 

од чл. 27, 29, 30 и 32—36. 
2) Основен закон за старателството („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 30/47) 
, (а) остануваат во сила одредбите 

од чл. 13, 14, 17 и 34; 
(б) се менуваат: 
(1) членот 32 се менува, така што да гласи: 
„Против постапките и пропуштаната на стара-

телот можат на органот на старателството да му 
поднесат пријава малулетникот, државни органи и 
установи, општествени организации и одделни гра-
ѓани. 

Откога ќе го испита случајот, органот на ста-
рателството ќе донесе решение и ќе преземе по-
требни мерки за заштита на малулетниковите ин-
тереси. 

Против решението на органот на старателството 
можат да изјават жалба подносителот на прија-
вата и старателот."; 

(2) членот 33 се менува, така што да гласи: 
„Органот на старателството при разгледувањето 

на одделни работи о^ старателството ќе ги сослуша 
сите лица чие сослушување може да биде од ко-
рист за решение на работата, та и на самиов малу-
летник. 

Тој е должен да го сослуша подносителот на 
претставката или на пријавата, старателот и други 
заинтересирани лица." 

3) Закон за усвојувањето („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/47) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 9—16, 21, 22 и 24. 

Е. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ 

1) Закон за социјално осигурување на работни-
ците и службениците и, нивните фамилии („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/50) 

(а) остануваат? во сила одредбите 
од членот 112 став 2, чл. 113, 120 и 121; 

(б) во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
^е донесува по слободна оцева врз основа на од-
редбата од членот 136. 

2) Закон за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54) 

— останува во сила одредбата од членот 66 
став 3. 

Ж. ВО ОБЛАСТА НА ПРАВОСУДНИТЕ РАБОТИ 
1) Закон за управните спорови („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 23/52) 
— остануваат во сила одредбите од членот 16, 
2) Закон за јавното обвинителство („Службен: 

лист на ФНРЈ", бр. 51/54) 
— остануваат во сила одредбите од членон 12, 

3) Закон за судовите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 80—87. 

4) Закон за стопанските судови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 61—61 

3. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 
1) Закон за државните службеници („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 44/48 и 4/49) 
(а) остануваат во сила одредбите 

од чл. 43а, 84 и 91; 
(б) се менува членот 82 став 2, така што да 

гласи: 
„Против решението за надоместок на штетата 

службеникот може да му изјави жалба на непо-
средно повисокиот старешина односно орган во 
срок од 15 дена, против чие решение може да9 се 
поднесе тужба во срок од 8 дена до надлежниот 
окружен суд како работен суд."; 

— во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орг-п 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбата од членот 26. 

2) Општ закон за уредување на општините и 
околите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/55 и 29/57) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 70, 71 и 72. 

3) Закон за надлежноста на народните одбори 
на општините и околиите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл, 9, 10 и 11. 

Ѕ. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
1) Закон за државјанството на Федеративна 

Народна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/46, 104/47, 88/48 и 105/48) 

(а) остануваат во сила одредбите од членот 15 
став 3; 

(б) во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбите: 

од чл. 10 и 11 став 2, чл. 20 и 35а. 
2) Закон за државните матични книги („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/46 и 4/49) 
— останува во сила одредбата од членот 52. 
3) Закон за здруженијата, соборите и другите 

јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46 и 29/47) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 8, 17 и 21. 

4) Закон за изработување штембили; печати и 
жигови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/46) 

— во образложението на ,решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбата од членот 3. 

5) Закон за печатот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/46 и 105/48) 

(а) останува во сила одредбата од членот 15; 
(б) во образложението на решението не мораат 

да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на 
одредбите: 

од чл. 7 и 15 ст. 1 и 2. 
6) Закон за движењето на граница („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 101/47) 
— во образложението на решението не мораат 

да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на одред-
бата од членот 6% 
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7) Закон зћ личните имиња („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 105/47) 

(а) остануваат во сила одредбите 
од чл. 18 и 19; 

(б) се менува членот 21 став 2, така што да 
гласи: 

„Извршното решение за измена на личното име 
му се доставува на надлежниот матичар заради во-
ведување во матичната книга и се објавува во 
службениот весник на народната република на тро-
шок на. подносителот. Промената на личното име̂  
важи од денот на оваа објава." 

8) Закон за органите на внатрешните работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56) 

(а) остануваат во сила одредбите 
од чл. 25, 32, 45 и 69; 

(б) во образложението на решението не, мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на одред-
бата од членот 91. 

И. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 
Закон за Југословенската народна армија 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/55) 
— во образложението на решението не мораат 

да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на 
одредбите: 

од членот 8 точка 8 и членот И точка 4. 

III 
Кога е во закон или во пропис заснован врз 

закон определено решение да донесува еден орган 
со согласност, потврда или одобрение на друг орган, 
овој друг орган, во случај да одбие согласност, пот-
врда или одобрение, е должен да го образложи тоа. 
Органот надлежен за донесување на решенијата е 
должен во образложението да ги изнесе причините 
за донесување на такво решени^, не повикувајќи 
се при тоа само на актот со кој согласноста, пот-
врдата или одобрението е одбиено, 

Оваа одредба не се однесува на решенијата до-
несени врз основа на слободна оцена, во кои спо-
ред важечките прописи не мораат да се наведат при-
чините од кои се раководел органот. 

IV 
Одредбите за управната постапка од сојузните 

закони наведени во одделот I на оваа одлука со кои 
се предвидува приговор како правно средство, ако 
не се усогласени со одредбите од одделот II на оваа 
одлука, се усогласуваат така што правното сред-
ство против првостепеното решение, по кое се до-
несува решение што е конечно во управната по-
стапка, се наречува жалба. Ако по такво правно 
средство се донесува решение кое не е конечно во 
управната постапка, правното средство го задржува 
називот приговор. " 

Ако во одредбите од сојузните закони правното 
средство против првостепеното решение се наре-
чува жалба, а решението што се донесува по него 
не е конечно во управната постапка, таквото правно 
средство се наречува приговор. Приговор се наре-
чува и правното средство против првостепено реше-
ние на една организациона единица против друга 
организациона единица од ист дрган, како и прав-
ното средство на органот по чие овластување е до-
несено првостепеното решение без оглед дали ре-
шението што се донесува во врска со таквиот при-
говор е конечно или не. 

V 
Покрај одредбите што се оставени во сила во 

одделот II на оваа одлука, остануваат во сила, до-
колку не се изменети, и: 

1) одредбите од сојузните закони со кои е утвр-
дена надлежноста на органите за водење на управ-
ната постапка во прв степен; 

2) одредбите со кои е определено во една ра-
бота да решаваат два или повеќе органи, решение 
да донесува еден орган со претходна согласност или 
во согласност со друг орган, или со потврда или 
одобрение од друг орган, или еден орган да е дол-
жен пред донесувањето на решението да прибави 
мислење од друг орган. 

VI 
Во прописите споменати во одделот I на оваа 

одлука во кои актите донесени во управна постапка 
не се наредуваат решение односно заклучок, туку 
со некој друг назив (одлука и др.), одредбите за тоа 
се усогласуваат така што тие акти се наречуваат 
решение или заклучок, според правилата содржани 
во членот 201 односно 219 од Законот за општата 
управна постапка. 

Поинакви називи на актите донесени во управна 
постапка се задржуваат ако при усогласувањето на 
одделни одредби за управната постапка се задр-
жани со оваа одлука или ако се во прашање работи 
во кои содржината на актот упатува на поинаков 
назив (патна исправа, пасош ?а добиток, дозвола за 
носење оружје и сл.), што со посебен пропис му е 
даден на таков акт. 

VII 
Одредбите-за управната постапка од сојузните 

закони што беа во сила во времето на објавувањето 
на Законот за општата управна постапка, а кои со 
оваа одлука не се оставени во сила или не се изме-
нети односно усогласени, се укинуваат. 

VIII 
Се овластува Секретаријатот за општа управа 

на Сојузниот извршен совет да издава потребни 
објасненија и упатства за примена на онаа одделеа. 

IX 
Оваа одлука влегува, во сила. со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
СНС/А/71 

13 декември 1957 година 
Белград 

Законодавен одбор на Сојузниот собор 
на Сојузната народна скупштина 

Претседател, 
Др Маке Шнудерл, с. р. 

850. 
Врз основа на членот 3 од Законот за надлеж-

носта на општинските и околиските народни одбори 
и нивните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр 
52/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНСКИТЕ 

И ОКОЛИСКИТЕ;НАРОДНИ ОДБОРИ 
И НИВНИТЕ ОРГАНИ 

I. О П Ш Т Д Е Л 
Член 1 

Во согласност со начелата на Законот за надле-
жноста на општинските и околиските народни од-
бори и нивните органи, со оваа уредба се опреде-
лува надлежноста на општинските и околиските 
народни одбори и нивните органи во работите што 
во нивната надлежност се ставени со прописите 
на бившата Влада на ФНРЈ, на "Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата донесени до 
27 јули 1955 година, освен уредбите што се потвр-
дени од Сојузната народна скупштина а за чие ме-
нување и дополнување не е посебно овластен Сојуз-
ниот извршен совет, 

Општинските и околиските народни одбори, 
нивните совети и органи на управата ги вршат и 
работите што во нивната надлежност се ставени со 
прописите од Сојузниот извршен совет и од сојуз-
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ките органи на управата донесени по 27 јули 1955 
година, доколку со одредбите на оваа уредба од-
делни од тие работи не се ставени во надлежност 
или делокруг на друг орган. 

Со одредбите од Посебниот дел на оваа уредба 
се определува кои од раббтите од надлежноста на 
народниот одбор ги врши соодветниот собор на на-
родниот одбор, обата собори рамноправно односно 
обата собори џо заедничка седница, како и кој со-
вет односно орган на управата на народниот одбор 
врши одделни работи од надлежноста на овие 
Органи. 

Член 2 
Од работите споменати во членот 1 на оваа 

уредба општинскит,е народни одбори, нивните со-
вети и органи на управата ги вршат работите наве-
дени во Посебниот дел од оваа уредба под А, а око-
лиските народни одбори, нивните совети и органи 
на управата работите наведени во Посебниот дел 
под Б. 

Член 3 
Согласно со одредбата од членот 4 од Законот за 

надлежноста на општинските и околиските народни 
одбори и нивните органи општинските и околиските 
народни одбори, нивните совети и органи на упра-
вата ги имаат и овластувањата што со прописите 
од бившата Влада на ФНРЈ, од Сојузниот извршен 
совет и од сојузните органи на управата им се да-
дени на сите државни органи за заштита и оства-
рување на правата и обврските што им се утврдени 
со прописите, водат управна постапка и решаваат 
во работите од својата надлежност, преземаат управ-
ни дејствија и мерки за ќои се овластени, како и 
сите други дејствија и мерки потребни за извршу-
вање на работите од својата надлежност, ако со од-
редбите од Посебниот дел на оваа уредба или ,со 
други посебни прописи вршењето на одделни овла-
стувала, дејствија и мерки не е ставено во надлеж-
ност на други органи. 

Општинските и околиските народни' одбори ги 
имаат и овластувањата што со сојузните прописи 
од претходниот став им се дадени на сите државни 
органи за основување самостојни установи и ор-
ганизации. 

Член 4 
Општинските и околиските народни одбори, 

нивните совети и органи на управата ги вршат ра-
ботите наведени во Посебниот дел од оваа уредба 
под А односно под В, на начинот и под условите 
што се определени со прописите со кои тие работи 
се "уредени, ако ч со одредбите на оваа уредба не е 
определено поинаку. 

Ако одделни од тие прописи се изменети или се 
во спротивност со подоцнежните прописи, одредбите 
на оваа уредба ќе се применуваат во согласност со 
тие подоцнежни прописи. 

Член 5 
Ако со прописите за надлежноста не -е опреде-

лено кој совет односно орган на управата на на-
родниот одбор врши одделна работа, таа работа ја 
врши оној совет односно орган на управата во чиј 
делбкруг таква работа спаѓа согласно со одлуката 
на народниот одбор. 

П. П О С Е Б Е Н Д Е Л 
А. РАБОТИ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИН-

СКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ И НА НИВНИТЕ 
ОРГАНИ 

1) ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Работи од општите стопански прописи 
УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И ДУЌАНИ („Службен лист на ФНРЈ"; бр. 
51/53, 30/54, 47/54 и 19/56) 

2) одлучување за вршењето на комунални деј-
ности во сопствената режија (член 10а став 3); 

3) давање на дуќан статус на претпријатие 
(член 11 став 3); 

4) обезбедување на основни и обртни средства 
на претпријатијата што ги основал (член 13); 

5) пропишување на условите за основување и 
на начинот за работење на комуналните претприја-
тија (член 14 став 3 и член 38а став 1); 

6) вршење надзор над работата на директорите 
во ,поглед извршувањето на подготвителните деј-
ствија за почетокот на работата на претпријатие 
(член 21 став 1); 

7) давање одобренија за конституирање на 
претпријатија и вршење надзор над конституира-
њето (член 29 став 1 и член 34); 

8) формирање комисија за испитување дали се 
исполнети сите услови потребни за почеток на ра-
ботава на претпријатие (член 30 став 1); 

9) определување претставник кој присуствува 
на изборот на органи на работничкото управување 
(член 35); 

10) определување цените на . производите одно- -
сно тарифите за услугите што ги врши комунално 
претпријатие и давање 'надоместок на комунално 
претпријатие ако цените на производите односно 
тарифите за услугите што се определени се пониски 
од цената на чинењето на производите односно 
услугите (член 38а став 2); 

И) давање согласност за менување, проширу-
вање или стеснување предметот на работењето на 
комунално претпријатие (член 38а став 3); 

12) одлучување дека комуналното претпријатие 
е должно да изврши определени работи (член 386); 

13) давање одобрение односно согласност за по-
трошувачка на средства од амортизациониот фонд 
на комуналните претпријатија за нови јавни објек-
ти (член 38в); 

14) давање одобрение на групц граѓани за осно-
вување на претпријатие (член 40 став 3); 

15) давање основни и обртни средства на прет-
пријатие што го основува група граѓани (член 42); 

16) одобрување промена на фирма на претпри-
јатие (член 45 став 4); 

17) одобрување правилата на претпријатие на 
кое му е дадено одобрение за конституирање (член 
53 став 1); 

' 18) распуштање" на работничкиот совет и у-
правниот одбор на претпријатие и распишување но-
ви избори (член 51 став 3 и член 54 став 2); 

19) давање одобренија за основување на погон-
ски и деловни единици (член 63 став 1),; 

20) одобрување на договори со кои се регули-
раат односите меѓу претпријатие и погонски и де-
ловни единици (член 66 став 2); 

21) определување платите на работниците и 
службениците што работат на работите на органи-
зација и надзор на изградбата на нови погонски 
единици во состав на претпријатие што е осно-
вано (член 67а); 
^ 22) донесување решение за издвојување на по-
гонска односно деловна единица во самостојно 
претпријатие, по предлог од работниот колектив 
или по сопствената иницијатива (чл. 70 и 71); 

23) давање согласност на одлука на работнич-
киот совет на комунално претпријатие за издвоју-
вање на погонски и деловни единици во самостојно 
претпријатие (член 71 а); 

24)4 одобрување на одлука на работничкиот со-
вет за спојувале, припојување и поделба на прет-
пријатие (член 82 став 1); 

25) определување да се спроведе ликвидациона 
постапка за претпријатија што се спојуваат, се при-
појуваат или се делат (член 86 став 3); 

26) донесување решение за ставање вон сила 
на заклучок на ра1ботничкиот совет и управниот од-
бор на претпријатие, ако им е противен на пропи-
сите (член 94 став 3); 

27) донесување решение за определување при^ 
силна управа ако новиот работнички совет остана 

Член 6 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основување на претпријатија и дуќани (член 

4 став 1); 
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при одбиениот предлог за сменување на директорот 
(член 98). 

Работите од точ. 1—5, 10, 11, 13—15, 18, 21—24 и 
27 ги вршат обата собори рамноправно, работите од 
точ. 9, 12, 17, 19 и 25 — советот надлежен за рабо-
тите на стопанството, а работите од точ. в, 7,. 8, 16, 
20 и 26 од претходниот став — органот на управата 
надлежен за работите на стопанството. 

УРЕДБА ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА И ДУЌАНИТЕ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/53) 

Член 7 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) одлучување за престанок на претпријатие 

(член 1 точка а); 
2) забранување на натамошната работа на прет-

пријатие ако тоа не ги исполнува условите за вр-
шење на својата дејност (член 3); 

3) определување ликвидациона комисија за 
спроведување на постапката за редовна ликвида-
ција на претпријатие (член 8); 

4) одлучување за тоа постапката на ликвида-
ција да се заврши и народниот одбор да ја преземе 
реализацијата на побарувањата односно исплатата 
на обврските (член 19); 

5) одлучување за преземање санација (член 20 
ст. 3 и 4 и член 25 став 1); 

6) преземање на основните средства и обврските 
- на претпријатие што произлегуваат од набавка на 

основни средства и на долгорочните кредити ка ј 
банката (член 21 ст. 1 и 2 и член 66 ст. 2 и 3); 

7) намирување по завршетокот на ликвидацио-
ната постапка на долгувањата на претпријатие што 
не,,И се пријавени на ликвидационата управа ни по 
срокот определен со нејзиниот оглас, ако е во ко-
рист на народниот одбор уплатен вишок на пари-
чни средства на претпријатието, но само до висо-
чината на тој вишок (член 22 став 1); 

Г) одобрување на завршен Ликвидационен би-
ланс (член 23 став 3); 

9) определување присилна управа на претпри-
јатие со цел за спроведување санација (член 25 став 
2 и член 39 став 1); 

10) поднесување предлог за спроведување по-
стапка на присилна ликвидација (член 30); 

11) одобрување на евентуално отстапување од 
тарифните ставови во тарифниот правилник при 
определувањето на платите на работниците и слу-
жбениците за време траењето на ликвидационата 
постапка (член 52 став 4); 

12) обезбедување потребни кредити за извршу-
вање на текуштите и веќе започнатите работи, како 
и за покритие на трошоците на постапката за при-
силна ликвидација според претсметката одобрена 
од ликвидациониот совет (член 59 став 1). 

Работите од точ. 1, 4, 5, 6, 9 и 12 ги вршат обата 
собори рамноправно, работите од точката 3 — сове-
тот надлежен за работите на стопанството, работи-
те од точката 2 — органот на управата надлежен 
за работите на стопанството, работите од точката 
11 — органот на управата надлежен за работите на 
трудот и работните односи, а работите од точ. 7, 8 и 
10 од претходниот став — органот на управата на-
длежен за работите на финансиите. 

УРЕДБА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ПРАВОТО НА 
ИНДУСТРИСКА СВОИНА ВО СТРАНСТВО 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/54) 

Член 8 
Органот на управата надлежен за работите на 

стопанството издава потврда за делокругот на оп-
штествената организација кога дозвола за склучу-
вање на договор за прибавување на определени 
права бара општествена организација (член 5 став 1 
точка 2). 

УРЕДБА ЗА КНИГОВОДСТВОТО НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ („службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/55) 

Член 9 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) утврдување дали и на кој начин ќе се врши 

објавување на годишен биланс на дуќаните и други 
помали стопански организации (член 5 став 7); 

2) одлучување за плаќањето на паушален износ 
на име учество во добивката и на постојани при-
донеси за општествената заедница (член 6 став 4); 

3) определување кои стопански организации се 
сметаат како помали стопански организации, одно-
сно кои селскостопански организации водат книго-
водство по скратен контен план, а кои според на-
челата на едноставно (просто) книговодство (член 
6 став 6); 

4) одлучување, на барање од работниците и слу-
жбениците, за уведување на посебно искажување 
на успехот на погонот (член 17 став 2); 

5) одлучување за составување на калкулации на 
селскостопанските орг^кизации, дуќани и помали 
стопански организации, како и на оние стопански 
организации што вршат услуги и пресметување на 
цената за одделни такви услуги (член 33 ст. 4, 5 и 6); 

6)' преглед и донесување решение за завршните 
сметки на стопанските организации, освен оние сто-
пански организации за кои со посебни прописи е 
определено нивната завршна сметка да ја прегле-
дува и решение за завршната сметка да донесува 
друг орган (член 50 ек 3 и 4 и член 51 став 1); 

7) давање согласност за назначување на по-
стојан или хонорарен раководител на книговодство-
то, ако не е назначен врз основа на конкурс, и до^ 
несување решение за тоа (член 54 ст. 2 и 3); 

8) вршење заклетва на раководител на книго^ 
водството на "стопанска организација (член 54 
став 5); . 

9) давање - согласност за намалување плата на 
раководител на книговодството на стопанска орга-
низација (член 59 став 1); 

10) давање согласност на решение за отказ на 
раководител на книговодството на стопанската ор^ 
ганизација (член 59 став 2); 

11) вршење контрола над примената на одред-
бите на Уредбата за книговодството на стопанските 
организации, и поднесување пријава до надлежни-
те органи ако утврди повреда на одредбите од чл. 
63—65 на Уредбата за книговодството на стопански-
те организации (член 61); 

12) проверување на вршењето на ревизија на 
други стручни лица во недостаток на овластени ре-
визори (член 68 став 1). 

Работите од точката 2 ги вршат обата собори 
рамноправно, работите од точ. 1, 3—5, 7, 9 и 10 — 
советот надлежен за работите на финансиите, а ра-

ѓ ботите од точ. 6, 8 и 11—13 од претходниот став — 
органот на управата надлежен за рботите на фи-
нансиите. 

б) Финансии 
УРЕДБА ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ПРЕКРШОЦИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/49 и 90/49), со 
измени и дополненија во Уредбата за согла-
сување на посебните прописи за прекршоци 
во уредбите и во другите прописи донесени 
од Владата на ФНРЈ и од нејзините органи со 
одредбите на Основниот закон за прекршоците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/51). 

Член 10 
Органот на управата надлежен за работите на 

приходите — води административно-казнена постап-
ка по финансиските прекршоци на службеници на 
народните одбори, на самостојните установи спрема 
кои народниот одбор ги врши правата на оснивач 
и на претпријатијата, задружните, инвалидските и 

„ рпштествените организации, нивните установи и 
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претпријатија, како и по сите финансиски пре-
кршоци на јавни ^службеници што се состојат во 
неблаговремено пресметување и неблаговремено 
уплатување на износите што претставуваат обврски 
спрема буџетот, а што се уплатуваат за сметка на 
народните одбори (член 7 став 1 точка 3). 

УРЕДБА ЗА ЛОТАРИИ И ДРУГИ ИГРИ НА 
СРЕЌА („Службен лист на ФНРЈ", б^. 4/52) 

Член 11 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) издавање одобрение за лотарија и други игри 

на среќа ако вредноста на издадените среќки, билети, 
тикет и и сл. не преминува 5,000.000 динари (член 2 
став 2); 

2) определување на процентот од членот 5 став 
2 од Уредбата за лотарии и други игри на среќа кој 
се уплатува во корист на буџетот на општината во 
помал износ од 15%, односно одлучување за осло-
бодување од плаќање на тој проценат (член 5 став 3). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши советот надлежен за работите на финансиите. 

УРЕДБА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА НАРОДНИ-
ТЕ ОДБОРИ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ТАКСИ И 
ДАНОК НА ЏРОМЕТ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/53) 

Член 12 
Обата собори на народниот одбор рамноправно 

ги пропишуваат општинските такси (член 6). 

УРЕДБА ЗА ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА 
ДАНОКОТ И НА ДРУГИ БУЏЕТСКИ ПРИ-
ХОДИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/53 
и 25/57) 

Член 13 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) донесување решение за. присилна наплата на 

данокот и за вршење на присилната наплата (член 
4 став 1.и член 11 став 2); 

2) издавање писмена опомена за плаќање на не-
платениот данок (член 8); 

3) давање овластување на сопственикот за про-
дажба на попишаните предмети (член 38 став 1); 

4) определување, со согласност на должникот, и 
друг начин на предавање на попишаните предмети 
освен јавна продажба (член 38 став 3); 

5) определување местото и времето за јавна 
продажба за попишаните предмети (член 40); 

6) донесување решение продажбата на попиша-
ните предмети да се изврши преку посебна ко-
мисија (член 50); 

7) определување посебна комисија за продажба 
на попишаните предмети (член 50); 

8) донесување решение за определување при-
силна наплата на побарувањето на даночниот дол-
жник, со кое се забранува даночниот должник да 
располага со побарувањето, а на неговиот должник 
му се налага исплатата да ја изврши органот на 
управата надлежен за работите на финансиите 
(член 51 став 1); 

9) донесување решение за определување мерки 
за обезбедување на недостапното побарување 
(член 61 став 1); 

' 10) донесување решение за височината на про-
ценуваната награда (член 69 став 3). 

Работите од точ. 1—10 од претходниот став ги 
врши органот иза управата надлежен за работите 
на приходите. 

УРЕДБА ЗА КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕ-
ТО („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53 и 
23/56) 

Член 14 
Органите на наредниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) определување членови на комисија од подра-

чје на катастарски општини што се разграничуваат 
(член 10 став 3); 

2) решавање спорови околу разграничување на 
катастарски општини на подрачје на една општи-на 
(член 11 став 1); 

3) определување членови во комисија за класи-
рање на земјиште (член 17 став 2); 

определување членови во комисија за изла-
гање податоци од катастарскиот апарат на јавен 
увид (член 19 став 2); 

50 контролирање и водење надзор над прија-
вувањето на сите настанати промени во поседовката 
состојба, во начинот на искористување и во бони-
тетот на земјиштето (член 21 став 3); 

6) Поднесување на барање за ревизија на ката-
старот (член 26 став 1 точка 2). 

Работите ОД Фоч. 1—4 и 6 ги врши советот над-
лежен за работите на финасиите, а работите од то-
чката 5 на претходниот став — органот на управа-
та надлежен за работите на приходите. 

УРЕДБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИ-
ЈА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 5/54 
и 32/54) 

Член 15 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) донесување решение со кое И се наредува на 

стопанска организација да ги отстрани утврдените 
неправилности, односно да ги изврши мерките на-
редени од надлежните државни органи (член 13 
став 1); 

2) вршење на сите инспекциски работи доколку 
одделни од тие работи со одредбите од Посебниот 
дел на оваа уредба не се дадени во исклучива на-
длежност на околиската финансиска инспекција. 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на финансиската инспекција. 

ОСНОВНА УРЕДБА ЗА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 47/54) 

Член 16 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) одобрување за основање установа со само-

стојно финансирање на стопански комори, на сто-
пански и општествени организации или на само-
управни установи (член 3 став 2); 

1 2) решавање по жалба од наредбодавците про-
тив одлуката, упатството и наредбата на колектив-
ниот орган на управувањето во поглед на располага-
њето при ракувањето со паричните средства по 
претсметката и по фондовите на установа со само-
стојно финансирање (член 25 став 2); 

3) вршење надзор во поглед на материјалното и 
финансиското работење на установите (член 41); 

4) вршење контрола на извршувањето на прет-
сметките на приходите и расходите и на работите 
по пресметките на фондовите (член 45 став 1); 

5) запирање на исплатата по претсметките на 
приходите и расходите или по претсметките на 
фондовите на установите, за која ќе се утврди дека 
наредбите се противни на нивната намена или на 
важечките прописи (член 46 став 1); 

6) запирање на исплатите на дотација, ако се 
утврди дека таа се троши за целите за кои не е 
дадена (член 46 став 2). 

Работите од точката 1 ги врши советот надле-
жен за работите што се однесуваат на соодветна 
установа, а работите од точ. 2—6 од претходниот 
став - органот на управата надлежен за работите 
на финансиите. 

УРЕДБА ЗА ЗЕМЈАРИНАТА („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53 и 11/56) 

Член 17 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) спроведување на промени во височината на 

облогот со земјарина ако е во катастарот на земји-
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штето спроведена промена на обврзникот на земја-
рина (член 4 став 2); 

2) донесување решение за намалување на ката-
старскиот приход за исправка на облогот со земја-
рина (член 6 став 3); 

3) донесување решение за ослободување од пла-
ќање земјарина ако земјиштето се користи за не-
стопански, општествени и социјални цели (член 
7 став 1); 

4) определување други срокови за плаќање 
земјарина според целта за која се користи земји-
штето (член 9 став 3); 

5) вршење пресметување на земјарината (член 
10 став 1). 

Работите од точ. 1—5 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на приходите. 

УРЕДБА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54) 

Член 18 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) пропишување на нормата на општинскиот да-

нок на промет во границите утврдени со републички 
прописи (член 3); 

2) утврдување на паушалната основица на дано-
кот на промет (член 20 став 2); 

3) поднесување предлог за пресметување на да-
нокот на промет што ги плаќа стопанската орга-
низација обврзна за донесување завршна сметка, и 
преземање мерки за наплата на утврдената разлика 
меѓу износот на пресметаниот и износот на плате-
ниот данок во текот на годината (член 22̂  став 1); 

4) утврдување на даночната основица и утвр-
дување и вршење на облогот со данок (член 22 
став 2); 

5) утврдување на прометот кај установи со 
ф самостојно финансираше на општествени органи-

зации и кај приватно-правни и физички лица во 
случај на неуредно водење на книги (член 23); 

6) проверување точноста на пријавениот про-
мет и утврдување на износот на данокот (член 26); 

7) вршење редовна контрола на пресметува-
њето и плаќањето на данокот на промет (член 30 
став 1 и член 31); 

8), вршење надзор над правилното применува-
ње на одредбите од Уредбата за данокот на промет 
(член 30 став 2). 

Работите од точката 1 ги вршат обата собори 
рамноправно, а работите од точ. 2—8 од претход-
ниот став - органот на управата надлежен за ра-
ботите на приходите. 

УПАТСТВО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 2/54 и 4/55) 

Член 19 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање потврда за платениот данок на 

промет на производи што се извезени (кон членот 
7 став 5 под б); 

2) утврдување на пазаришната цена на про-
изводите ако продажната цена на производите не 
е изразена во пари или е спорна (кон членот 12 
став 4); 

3) утврдување на прометот по одделни даночни 
норми односно видови производи (кон членот 20 
став^2); 

4) донесување решение за височината на го-
дишниот. промет, за даночната основица и за из-
носот на данокот (кон членот 22 став 4); 

5) водење евиденција за даночните обврзници 
што водат деловни книги (кон членот 30). 

Работите од точ. 1—5 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на приходите. 

УРЕДБА ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 

Член 20 
Наррдниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) давање гаранција за обврските на комунал-

ната банка и штедилниците што ги основал (член 
4 став 2); 

2) основување на комунална банка (член 63); 
3) одобрување статутот на комуналната банк^ 

што ја основал (член 69 став 2 точка 1); 
4) одобрување на годишниот план на прихо-

дите и расходите на комуналната банка што ја 
основал (член 83 став 2); 

5) именување претседател, потпретседател и 
членови на управниот одбор на комуналната банка 
што ја основал (член 70 став 2); 

6) решение за спорот меѓу директорот на ко-
мунална банка и управниот одбор (член 73); 

7). именување членови на надзорниот одбор на 
банката (член 75 став 2); 

8) решавање за спорот меѓу надзорниот и 
управниот одбор на комунална банка (член 78 

став 2); 
9) назначување и разрешување директор на 

комунална банка и давање согласност на назначу-
вање и разрешување на помошник директор на 

,банката и на директор на филијалата (член 69 
точка 12 и член 80 точка 11); 

10) одобрување на завршната сметка и на го-
дишниот извештај на комунална банка (член 82 
став 4); 

11) определување дел од добивката што му при-
паѓа на општинскиот народен одбор (член 84 став 2); 

12) основање на штедилница и давање одобрение 
на земјоделски задруги за основање штедилници 
(член 90 ст. 1 и 2); 

13) назначување и разрешување директор на 
штедилницата што ја основал и давање согласност 
на назначување и разрешување директор на ште-
дилницата што ја основала земјоделска задруга (член 
92 став 3); 

14) одобрување статут на штедилницата што ја 
основал и давање согласност за статутот на штедил-
ницата што ја основала земјоделска задруга (член 
93 во врска со членот 69); 

15) вршење надзор над работењето на комунал-
ните банки и штедилниците што ги основал, како и 
над работата на штедилницата што ја основала зем-
јоделска задруга (член 97 став 1); 

16) донесување решение за сменување на упра-
вен одбор и за разрешување на директор на банка 
(член 99 став 1); 

17) донесување решение ,за присилна управа над 
банката (член 99 став 2); 

Работите од точ. 1, 2, 4, 10—12 и 17 ги вршат 
обата собори рамноправно, работите од точ. 5, 7, 
9, 13 и 16 — обата собори во заедничка седница, ра-
ботите од точ. 3, 6, 8 и 14 — советот надлежен за 
работите на финансиите, а работите од точката 15 
од претходниот став — органот на управата надле-
жен за работите на финансиите. 

УРЕДБА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА 
НЕПОДВИЖНОСТ И ПРАВА („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 4/54 и 35/54) 

Член 21 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) наплатување на данокот на промет на не-

подвижност и права и давање потврда за тоа (член 
11 ст. 2 и 3); 

2) донесување решение за враќање на повеќе 
уплатен данок (член 13); 

3) издавање уверение со кое се потврдува дека 
размена на земјиштето се врши со цел за арон-
дација (член 14 точка 6); 

Работите од точ. 1—2 ги врши органот на упра-
вата надлежен за работите на приходите, а рабо-
вите од точката 3 од претходниот став — органот 
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на управата надлежен за работи на селското сто-
панство. 

УРЕДБА ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ 
СРЕДСТВА И ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ КРЕ-
ДИТИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54 и 
14/55) . 

Член 22 
Претседателот на народниот одбор склучува до-

говори за краткорочни кредити за подмирување 
на текуштите буџетски расходи кога тие расходи 
не можат да се покриваат од буџетските приходи 
поради нерамномерно притечување на тие приходи 
во текот на буџетската година (член 26 став 1). 

УРЕДБА ЗА ТАКСИТЕ ВО ПОСТАПКАТА 
ПРЕД СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/54) 

Член 23 
Органот на управата надлежен за работите на 

приходите ги наплатува неплатените такси на 
исправата што му Ја доставува стопанскиот суд 
(член 7). 

УРЕДБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕ-
ТОТ И ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНОТО РАБО-
ТЕЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТА-
НОВИ (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 

Член 24 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за извршување на 
буџетот и за сметководствено^ работење на др-
жавните органи и установи се ставени во нивната 
надлежност, со следните измени и дополненија: 

а) обата 'собори рамноправно ги вршат овие 
работи: 

1) утврдување начинот за покривање на ра-
сходите ако приходите не се достаточни за покри-
тие на расходите (член 27); 

2) утврдување начинот за покривање кога ра-
сходите не ќе бидат покриени сш приходите во ме-
сечниот благајнички план (член 31); 

3) давање одобрение за склучување договори 
со срок за траење подолг од една година кои по-
влекуваат расходи за повеќе години (член 40 ст. 4); 

4) решавање по барање за одобрување допол-
нителни и вонредни кредити од буџетската резер-
ва (член 62 став 2); 

5) донесување одлука за склучување кратко-
рочна позајмица (член 92 став 3); 

б) советот надлежен за работите на финанси-
ите ги врши овие работи: 

1) определување на сроковите и на начинот 
на кој банката е должна да ги доставува извешта-
ите за остварените буџетски приходи (член 8); 

2) донесување одлука за уведување месечни 
благајнички план за изврушавање на буџетот на 
опшФината (член 15 став 4); 

3) пропишување на сроковите во кои наредбо-
давците ќе ги доставуваат предлозите на тримесеч-
ни планови по претсметките на приходите и расхо-
дите (член 24 став 2); 

4) донесување тримесечни планови по буџетот 
на општината (член 26 точка 3); 

5) одобрување на месечни благајнички планови 
врз основа на предлози што ги поднесуваат наред-
бодавците за извршување на пресметките (член 
32 став 1К 

6) донесување дополнителен месечен благај-
нички план ако се имаат појавено неодложни по-
треби, како и определување средства за покривање 
на,вака зголемените расходи (член 34 став 4); 

7) донесување одлука за барањето за одобру-
вање на дополнителни и вонредни кредити од бу-
џетската резерва ако народниот одбор делумично 
го пренесол правото за располагање со буџетската 
резерва (член 63); 

8) определување на условите и сроковите за 
Исплата на дотации предвидени во буџетот за по-
критие на вишокот на расходите над приходите 
по претсметките на установите со самостојно фи-
нансирања според ф а к т и ч к и В^ЗЈ^Ц на устано-

вите во согласност со намената за која се дава до-. 
тацијата (член 74 став 1); 

9) определување. посебна стручна комисија за 
преглед на завршна сметка (член 167); 

в) органот на управата надлежен за работите 
на финансиите ги врши овие работи: 

1) составување и одобрување на месечни бла-
гајнички планови врз основа на предлози што ги 
поднесуваат наредбодавците за извршување на 
пресметките (член 32 став 1); 

2) определување на сроковите во кои нареди 
бодавците за извршување на прет сметките се дол-
жни да достават предлог, на месечни благајнички 
план (член 32 став 2); 

3) донесување решение за враќање на разни и 
вонредни приходи погрешно уплатени, или на по-
веќе уплатени во корист на буџетот (член 35 став 2); 

4) издавање" налог до банката кај која уста-
нова со самостојно финансирање има текушта 
сметка, остварениот вишок на приходите да го 
уплати во буџетот од средствата на текуштата 
сметка на установата односно ако на текуштата 
сметка на установата нема достаточно средства од 
средствата на фондот за наградување на работни-
ците и службениците, ако установата со самостојно 
финансирање остварениот вишок на приходите не 
го уплати во буџетот (член 73 став 2); 

5) давање на банката согласност за исплатата 
за сметка на буџетот по обврските што произле-
гуваат од законските или други прописи (член 91 
став 1); 

6) издавање налог на банката односно на по-
штата заради изземање готовина за исплата на 
своите расходи во границите на средствата што 
се наоѓаат на буџетска книшка (член 102); 

7) грижи за тоа 'државните органи и установи 
да ги држат зградите, инвентарните предмети и 
материјалите што не им се потребни за вршење на 
нивните работи (член 150); 

8) давање согласност на одлуките за пренос на 
инвентар и ,на материјал според чл. 153 и 154 од 
Уредбата за извршување на буџетот и за сметко-
водственото работење на државните органи и уста-
нови (член 155 став 1); 

9) определувањето на начинот за пренос при 
давањето на согласност кога преносот се врши 
според членот 154 (член 155 став 2); 

10) давање согласност на решенијата за расход 
дување на дотраениот инвентар (член 160 Став 3)? 

11) утврдување на начинот на кој ќе се изврши 
продажбата на материјал и инвентар што по ра-ч 
сходувањето може да се продаде (член 160 став 4);' 

12) составување на завршната сметка за извр-
шувањето на буџетот (член 164 точка 1); 

13) донесување решение џо ставените забеле-
шки на записникот за наодот од страна на нареди 
бодавецот за извршување на претсметката и на 
сметкополагачот во срок од 15 дена од денот на 
приемот на забелешките (член 174 став 2). 

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА1 

НА ТАКСЕНАТА ТАРИФА НА ЗАКОНОТ ЗА' 
ТАКСИТЕ („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
6/56, 26/56, 6/57 и 16/57) 

Член 25 -
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за измени и допол-
ненија на Таксената тарифа на Законот за таксите 
се ставени во нивната надлежност, со следните из-
мени и дополненија: 

- обата собори рамноправно пропишуваат, на 
уверението за сопственост и за здравјето на доби^ 
токот да се наплатува и општинска такса (член 29 
забелешка II). 

УРЕДБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОВ 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗч 
ГРАДБА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/5б 
и 31/57) 

Члер 26 
. Народниот одбор и неговите органу т вршат 

сите работи што сб Уредбата 5а кѓкршЏтЅѓ т 
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Законот за придонесот за станбената изградба се 
ставени во нивната надлежност, со следните изме-
ни и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие 
работи: 

1) давање дотација од буџетот и определување 
други сопствени приходи што ,влегуваат во оп-
штинскиот фонд за кредитирање на стнабената 
изградба (член 4 став 2); 

2) донесување одлука за смерниците за упо-
треба на средствата на фондот во текот на наред-
ната година (член 5 став 1); 

3) одобрување завршна сметка на фонд (член 
5 став 2); 

4) определување со решение на максималниот 
и минималниот процент од средствата на општин-
скиот фонд што ќе се употребат за давање заеми 
(член 38 став 2); 

б) обата собори во заедничка седница: 
- именуваат членови на управни одбор на 

општинскиот фонд за кредитирање на станбената 
изградба (член 41). 

УРЕДБА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/56) 

Член 27 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за данокот на доход 
се ставени во нивната надлежност, со следните из-
мени и дополненија: 

1) водење на список на даночните обврзници 
на данокот на доход и проверување дали сите ли-
ца, обврзани на плаќање на данок, се внесени во 
даночните распореди или други списоци на даноч-
ните обврзници и спроведувале на промени во 
списоците (член 67 ст. 1 и 2) - врши орган на 
управата надлежен за работите на приходите; 

2) формирање на даночна комисија (член 79 
став 1) — вршат обата собори во заедничка сед-
ница; 

3) определување дневница на членовите на ко-
мисија (член 80 став 2) — врши општинскиот собор; 

4Ч ослободување од плаќање данок на употре-
бата на туѓа работна сила на оние даночни обвр-
зници што во своето домаќинство имаат барем тол-
ку возрасни членови неспособни за селскостопански 
работи или на отслужување на воениот срок колку 
работници имаат запослени (член 104 став 2) — 
врши органот на управата надлежен за работите 
на приходите. 

УРЕДБА ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56) 

Член 28 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за фондовите за пати-
шта се ставени во нивната надлежност, со следните 
измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие ра-
боти: 

1) основање на општински фонд за патишта 
(член 2 став 2); 

2) управување со општинскиот фонд за пати-
шта (член 5); 

3) пренесување на управувањето со фондовите 
за патишта, во целост или делумично врз свои 
управни органа (член 24); 

4) одобрување на претсметка на приходите и 
расходите (член 27); 

б) советот надлежен за работите на финан-
сиите: 

- донесува тримесечни планови (член 29 
став 2); 

в) органот на управата надлежен за работите 
на финансиите: 

- 5 составува завршна сметка со извештај за 
работењето на фондот (член 25 став 2); 

г) органот на управата надлежен за патиштата: 
- составува предлог на пресметка на прихо-

дите и расходите на фондот (член 25 став 1). 

УРЕДБА ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ФОНДОВИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/56) 

Член 29 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за општествените ин-
вестициони фондови се ставени во нивната надле-
жност, со следните измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие ра-
боти : 

1) определување поблиски услови и начин на 
давање на заеми (член 5 став 2); 

2) определување банка што ќе ги држи и ќе 
врши акти на располагање со средствата на фон-
дот (член 6 став 2); 

3) поединечно определување корисник на заем 
или донесување прописи за. поединечно определу-
вање на корисниците на заеми (член 20 став 4); 

' 4) одобрување на завршна сметка (член 31 
став 2); 

б) советот надлежен за работите на финанси-
ите: 

— определува заемите за определени нестопан-
ски инвестиции да можат да се даваат и по пат па 
конкурс (член 26 став 2). 

УРЕДБА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИ-
ЦИОНА БАНКА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/56) 

Член 30 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за Југословенската 
инвестициона банка се ставени во нивната надле-
жност, со следните измени и дополненија: 

— обата собори во заедничка седница форми-
раат одбор за заеми при единицата на банката која 
ракува со неговиот инвестиционен фонд (член 23 
став 1). 

УРЕДБА ЗА ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕД-
СТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

Член 31 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за фондот на обртните 
средства на стопанските организации се ставени во 
нивната надлежност, со следните измени и допол-
ненија: 

— органот на управата надлежен за работите 
на финансиската инспекција врши надзор над ко-
ристењето на средствата од фондот на обртните 
средства на стопанските организации (чл. 15 и 16). 

УРЕДБА ЗА ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

Член 32 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за заемите за инвести-
ции се-ставени во нивната надлежност, со следните 
измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие ра-
боти: 

1) опредеЈѓуваат ануитети по заемите од сред-
ствата на буџетот издвоени за инвестиции и од 
други фондови и средства да не се уплатуваат во 
корист на општествениот инвестиционен фонд на 
општината (член 3 став 3); 

2) ги определуваат смерниците и условите за 
договарање на заеми за инвестиции од средствата 
на соодветните инвестициони фондови (член 4 
став 1); 

3) даваат согласност од фондовите предвидени 
во членот 3 точка 4 од Уредбата за заемите за ин-
вестиции (други фондови) да можат да се даваат 
заеми на начинот и под условите што ќе ги опре-
дели органот' на управата на тие фондови (член 4 
став 3);, 

4)' давање овластување на органот на управу-
вањето на фондот самиот да го определува кори-
сникот, начинот и условите за договорање на заеми 
од овој фонд (член 4 став 3); 
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5) определување на корисникот, намената и у-
словите за договарање на заеми, кога заемите се до-
говараат од средствата на буџетот издвоени за ин-
вестиции (член 4 став 4); 

6) определување, како услов за договарање на 
заеми за инвестиции, корисникот на заемот да уче-
ствува во вкупните трошоци за инвестиции со соп-
ствени средства во определен износ (член 10); 

7) определување условите и начинот на догова-
рање на заеми за нестопански инвестиции што се 
даваат од средствата на буџетот на општествените 
инвестициони фондови и од други фондови (член 
27 ст. 1 и 2); 

8) определување во процент на износот на уче-
ството на корисниците на заемите Во вкупните тро-
шоци за инвестиции (член 37 став 2); 

9) определувале срокот за отплатување на за-
еми (член 43 ст. 1 и 3); 

б) советот надлежен за работите на финансиите 
ги врши овие работи: 

1) давање согласност кога банката определува 
поблиски услови за одобрување на заеми од тие 
фондови или за тоа да овласти друг орган (член 
5 став 2); 

2) давање согласност на одлука што ја донесу-
ва банката за распишување на конкурс за догова-
рање на заеми (член 21 став 1); 

3) давање согласност на банката на одлука да 
го поништи објавениот конкурс и да распише нов 
(член 22 став 4); 

4) давање согласност на одлука на банката со 
која се утврдуваат приходите за договарање на за-
еми без конкурс (член 24). 

УРЕДБА ЗА УПРАВИТЕ ЗА ПРИХОДИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/56) 

Член 33 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за управите за при-
ходи се ставени во нивната надлежност, со следните 
измени и дополненија: 

— обата собори во заедничка седница, по при-
бавено мислење на началникот за финансии на на-
родниот одбор на околијата, назначуваат и разре-
шуваат шеф на општинска управа за приходи 
(член 4 став 5). 

УРЕДБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ-
ТЕ ЗА ВОДИ („Службен лист на ФНРЈ"., бр. 
43/56) 

Член 34 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат ' 

сите работи што со Уредбата за управување со 
фондовите за води се ставени во нивната надле-
жност, со следните измени и дополненија: 

— органот на управата надлежен за работите 
на финансиите врши контрола на извршувањето на 
претсметката на фонд за води (член 34 став 1). 

ОДЛУКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И РАБО- . 
ТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/53) 

Член 35 
Органот на управата надлежен за работите на 

финансиите издава платен налог против должник 
за кој народниот одбор платил надоместок за здрав-
ствена услуга (точка 25 став 6). 

ОДЛУКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ УВЕРЕНИЈА 
И ЗА ИСПЛАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 
ВРЗ ОСНОВА НА НОВИ ПОДАТОЦИ ЗА 
ИМОТНАТА СОСТОЈБА НА КОРИСНИКОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) 

Член 36 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Одлуката за поднесување уве-
ренија за исплата на додатокот на деца врз основа 
на нови податоци за имотната состојба на корисни-
кот се ставени во нивната надлежност со следните 
измени и дополненија: 

— органот на управата надлежен за работите 
на приходите издава уверенија за имотната состој-
ба односно за даночниот цензус на корисник на до-
датокот на деца (точка 4). 

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИТЕ 
ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО ОД ПРИ-
ВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ И ПРИВАТНИ УГО-
СТИТЕЛСКИ ДУЌАНИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55) 

Член 37 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Одлуката за определување ор-
ганите за облог и наплата на придонесот за кадрови 
во стопанството од приватни занаетчиски и приват-
ни угостителски дуќани се ставени во нивната на-
длежност, со следните измени и дополненија: 

— органот на управата надлежен за работите 
на приходите врши и облог и наплата на придоне-
сот за кадрови во стопанството (точка 1). 

ОДЛУКА ЗА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА О-
СНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСТАНОВИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/56) 

Член 38 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Одлуката за амортизацијата на 
основните средства во здравствените установи се 
ставени во нивната надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

обата собори рамноправно ги вршат овие работи: 
1) давање согласност ца претсметката на при-

ходите и расходите на инвестиционен фонд (точ-
ка 10); 

2) давање одобрение на установа која поради 
својот сезонски карактер работи еден дел во годи-
ната, да може да пресметува и да исплатува нама-
лена амортизација сразмерно со времето на работа-
та на установата (точка 12). 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКО-. 
НОТ ЗА ТАКСИТЕ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 101/45 и 70/46) 

Член 39 
Органот на управата надлежен за работите на 

приходите издава уверенија за имотната состојба 
врз основа на службената евиденција и други по-
датоци (член 5 точка 3 став 1). 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЦА-
РИНСКИОТ ЗАКОН („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/49) 

Член 40 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) вршење надзор во луките каде не постојат 

царински и лучки органи над домашните стоки што 
се превезуваат од едно домашно место во друго 
(член 3 став 3); 

2) давање согласност на царинарниците доби-
ените производи од двосопственички имоти при 
пренос преку царинската линија да ги пропуштаат 
без никакви други формалности освен царинската 
евиденција (член 14 став 1); 

3) вршење царински надзор до доаѓањето на 
царинскиот службеник на бродот кој поради виша 
сила пристанал вон определеното место (член 16 
став 2); -

4) ставање под царински надзор на воздухо-
плов, патници и стоки во случај кога воздухопло-
вот поради виша сила слетнал вон царинското во-
здухопловно пристаниште (член 26 став 2); 

5) вршење надзор во случаите кога странските 
стоки што се превезуваат преку домашната тери-
торија во пломбирани превозни средства поради 
оправдани причини мораат да се претоварат во 
друго превозно средство во место каде нема цари-
нарница (во прашање се возачи што не се желе-
зници) — (член 60 став 1); 

6) определување претставник во комисија за 
преглед на зграда и простории наменети за сло-
бодни царински складови (член 122 став 3); 

7) определување претставник во комисија зф . 
преглед на зграда наменета за царинско сместиштв 
(член 130 став 3). 
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" Работите од точ. 6 и 7 ги врши советот надле-
жен за работите на стопанството, а работите од 
тон. 1—5 од претходниот став — органот на упра-
вата надлежен за работите на финансиите. 

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ФИ-
СКУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52) 

Член 41 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) контролирање на продажбата на влезни би-

лети од државно издание на фискултурни натпре-
вари (член 10); 

2) контролирање на финансиското работење на 
фискултурните организации (член 11). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на приходите. 

ПРАВИЛНИК ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 
НА НОВОФОРМИРАНИТЕ СТОПАНСКИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/54) 

Член 42 
Советот надлежен за работите на стопанството 

именува комисија што ја утврдува вредноста на 
основните средства на новооснованите стопански 
организации (член 1) 

НАРЕДБА ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ 
ИСПЛАТА НА СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИ-
ВЕ ЛИЦА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
60/52, 18/53 и 41/53) 

Член 43 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) регистрирање на сметките што ги поднесу-

ваат приватни занаетчии и други приватни лица, 
утврдување височината на данокот односно заве-
рување на признаниците по кои приватни занает-
чии и други приватни лица примаат аванси или 
аконтации во наведените случаи (точка 1 ст. 1 и 2); 

2) регистрирање на списоците на сметките за 
извршените работи и утврдување височината на 
данокот што треба да се наплати од одделни или 
од сите лица наведени во списокот (точка 1 став 3); 

3) давање налог за запирање наплатата на да-
нокот по сметките што приватни лица ги испоста-
вуваат заради наплата на надоместокот за изврше-
на услуга, испорачени стоки и друго (точка 4 ст. 
1 и 2); 

4) одобрување на подносителот на сметка, уре-
ден даночен обврзник, кој моментално не е во со-
стојба да ги намири стасаните износи на данокот, 
да плати само некои стасани износи на данокот 
или ништо да не плати (точка 4 став 4); 

5) издавање уверение за намирениот данок што 
стасал за наплата до крајот на тримесечјето за кое 
се издава уверението (точка 4 став 6). 

Работите од точ. 1—5 од претходниот став ги 
врши органот на управава надлежен за работите 
на приходите. 

НАРЕДБА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВОДЕЊЕ 
НА РАБОТНИ КНИГИ НА ДАНОЧНИТЕ ОБ-
ВРЗНИЦИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ОД 
САМОСТОЈНИ ЗАНИМАЊА И ИМОТ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 2/54 и 39/54) 

Член 44 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) наредување, пб исклучок од одредбата од 

точката 1 став 1, да водат деловни книги и оние да-
ночни обврзници на данокот на доход од самостој-
ни занимања и од имот чиј приход односно промет 
во текот на годината битно се зголемил во однос на 
износите на приходите од прометот предвиден во 
точката 1 став 1 на оваа наредба, како и ослободу-
вање од водење деловни книги на оние даночни 

обврзници на данокот на доход од самостојни зани-
мања и од имот — чиј приход односно промет во 
текот на даночната година битно се намалил во 
однос на износите на. приходите, односно прометот 
предвидени во точката 1 став 1 (точка 1 став 2); 

2) заверување на деловните книги наведени во 
точката 3 (точка 5). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на приходите. 

НАПАТСТВИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕШЕ-: 
НИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОДДЕЛНА1 

ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛ-
СКИТЕ ДУЌАНИ И ЗА УПОТРЕБА ИЗНО-
СИТЕ НАПЛАТЕНИ НА ИМЕ ОДДЕЛНА' 
ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/52) 

Член 45 
Органот на управата надлежен за работите на 

приходите врши регистрирање на приватни лица 
што се занимаваат со давање услуги и со сместу-
вање на гости минувачи (точка 1 став 2). 

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА 
РЕШЕНИЕТО ЗА БОЕЊЕ И УПОТРЕБА НА 
ОБОЕНИОТ ПЕТРОЛ И БЕНЗИН („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/53) 

Член 46 
Органот на управата надлежен за работите на 

приходите врши контролирање" на правилноста на 
издавањето на обоен петрол односно бензин, водење 
евиденција за издадените одобренија за набавка и 
трошење на обоен петрол односно бензин и вршење 
контрола на правилноста на употребата на обоен 
петро л и бензин (точка 8). 

УПАТСТВО ЗА НАПЛАТА И КОНТРОЛА 
НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ШПИРИТ И 
АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/54 и 4/55) 

: Член 47 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) контролирање на правилната употреба на 

шпирит по одобренијата и проверување правилно-
ста на денатурисањето на шпирит (оддел I точка В 
ст. 1 и 3); 

2) контролирање на денатурисањето на шпирит. 
со општи средства и мешање на средства за дена-
турисање (оддел I точка 10 ст. 2 и 4); 

3) контролирање на денатурисањето на шпир?и 
тот наменет ра производство на алкохолен оцет (од-
дел I точка 11 ст. 1 и 3); 

4) контролирање на денатурисањето на шпирит 
со специјални средства (оддел I точка 12 став 4)Ј 

5) контролирање на производството на алко-
холни пијалоци ,врз базата на шпирит (оддел I точ-
ка '14 став 3); 

6) проверување на произведените количини 
шпирт во фабриките за шпирит (оддел I точка 17 
став 2); 

7) утврдување на вкупно во текот на годината 
произведените количини шпирит и проверување на 
состојбата на запасите (оддел I точка 21); 

8) изработување на план за попис, мерење на 
произведените количини вино на своето подрачје 
и пополнување на книгите на производителите (од-
дел IV точ. 3—14); 

9) пресметување на произведените количини 
вино и задолжување за наплата на данокот (оддел 
IV точ. 16—22); 

10) издавање на спроводници и потврди за план 
тениот данок при прометот на вино (оддел IV точ. 
24—30); 

11) контролирање на производството на вински 
дестилат и пресметување на данокот (оддел IV точ-
ка 31); 

12) донесување одлука за раздолжување на дан 
нокот на промет на расипани количини ВЈОДО (ОДИ 
дел IV дочка 32); 
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13) одобрување кало од 8% при второто прето-
.чување Што (оддел IV точка 34); 

14) конечно пресметување и наплата на даноков 
на произведените количини вино (оддел IV точ-
ка 37); 

15) контролирање на работењето со вино кај 
сите производителски, трговски и угостителски 
претпријатија (оддел IV точка 43); 

16) вршење на сите работи определени во одде-
лот IV при производството и прометот на ракија 
(оддел V точка 23 и 28); 

17) проверување точноста на пресметувањето и 
наплатата на данокот на издадените количини шпи-
рит (оддел I точка 20). 

Работите од точ. 1—17 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на приходите. 

УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ 
ПЛАНОВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/55 и 
35/56) 

Член 48 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) определување кои стопански и селскостопан-

ски организации водат книговодство според наче-
лата на простото книговодство (точка 1); 

2) определување кои стопански организации се 
сметаат за помали во смисла на членот 6 од Уред-
бата за книговодството (точка 2 под а); 

3) определување кои селскостопански организа-
ции што се сметаат за пробни погони, го водат кни-
говодството според скусениот контен план, а кои 
според начелата на простото книговодство (точка 
2 под б). / 

Работите од точ. 1—3 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на финансиите. 

РЕШЕНИЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ ТАКСИ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 
ЗАКОНОТ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИОТ ЗЕ-
МЈИШЕН ФОНД НА ОПШТОНАРОДНИОТ 
ИМОТ И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЗЕМЈА НА СЕЛ-
СКОСТОПАНСКИ^ ОРГАНИЗАЦИИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

Член 49 
Органите на управата на народниот одбро ги 

вршат овие работи: 
1) наплатување такса што е досудена со судска 

пресуда и доставување на истата до судот што ба-
рал наплата (точка 5 став 3); 

2) барање од надлежниот републички орган из-
носот за платената такса што ја надоместил народ-
ниот одбор, да се врати од приходите од такси и 
од други приходи на републичките органи (точка 7). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на приходите. 

ТАРИФА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 30/56, 
43/56, 1/57, 13/5.7, 16/57 и 19/57) 

Член 50 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Тарифата за данокот на промет 
се ставени во нивната надлежност, со следните из-
мени, и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие ра-
боти: 

1) определување да се плаќа на надоместоците 
за вршење услуги од тар. бр. 8 и општински данок 
на промет според дополнителните норми (дел Б од 
забелешката кон тар, бр. 8 точка 4); 

2) убедување општински данок на промет во 
смисла на членот 3 од Уредбата за данокот на про-
мет (дел V под I); 

3) пропишување општински данок на промет 
на сите производи што ги произведуваат и ги пу-
штаат во промет приватни занаетчиски дуќани и 

други лица освен во случаите определени со со-
јузни прописи (дел V под П); 

4) пропишување општински данок на промет 
на стоки на мало што се врши на подрачјето 
на општината, како и на вршењето услуги на при-
ватни лица (дел V под И); 

б) органот на управата надлежен за работите 
на приходите: 

- им издава потврди на фабриките на кожа 
и на трговските претпријатија за нивната реги-
страција и дека н^ се занимаваат со снабдување 
на занаетчиски дуќани (дел А заб. 4 кон тар. бр. 84). 

в) Селско стопанство 
УРЕДБА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА ГУБАРОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/49) 

Член 51 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) оснивање комисија за борба против губарот 

(член 8); 
2) наредување задолжителна' акција на граѓа-

ни и учествување во неа, во случај кога лицата об-
врзани на преглед и остранување на губарот не се 
во можност со својата работна сила на свое зем-
јиште да извршат отстранување на губарот (член 
4 ст. 1 и 2). 

Работите од точката 2 ги врши општинскиот 
собор, а работите од точката 1 на претходниот став 
— советот надлежен за работите на селското сто-
панство. 

НАПАТСТВИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
УРЕДБАТА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА ГУБА-
РОТ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/49) 

Член 52 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) спроведување акција за откривање и отстра-

нување на губарот на своето подрачје (точка VII 
став 1); 

2) определување на раководителите на акции-
те за откривање или отстранување на губарот на 
своето подрачје (точка Ха); 

3) организирање на извештај на мрежа на сво-
ето подрачје (точка Хв и Х1б); 

4) предлагање план за преглед и отстранување 
на губарот и план на финансиските средства и на 
средствата за отстранување (точка Х1к); 

5) контролирање на извршувањето на планот 
на своето подрачје и распоредување на планските 
задачи за откривање и отстранување на губарот 
(точка XIII под а); 

6) грижи шумските стопанства и земјоделските 
имотново заразените реони да учествуваат во ак-
циите за откривање и отстранување на губарот со 
потребна стручна и работна сила и со финансиски 
и материјални средства на земјиштето со кое упра-
вуваат тие (точка XIIIј). 

Работите од точ. 1—6 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство. 

ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ТАКСИ-
ТЕ ЦА АРОНДАЦИЈАТА НА ИМОТОТ НА 
ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/54) 

г Член 53 
Органот на управата надлежен за работите на 

селското стопанство издава уверение со кое се по-
тврдува дека размената на земјиште се врши со 
цел за арондација (точка 2). 

ОПШТА УРЕДБА ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/52) 

Член 54 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) организирање избор на делегати што заин-

тересираните лица ќе ги избираат за основачкото 
собрание односно за првото собрание на водната 
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заедница кое ќе има над 500 членови (член 23 
став 2); 

2) вршење. наплата на водниот придонес 
(член 32). 

Работата од точката 1 ја врши органот на 
управата надлежен за работите на општата упра-
ва, а работата од точката 2 на претходниот став 
— органот на управата надлежен за работите на 
приходите. 

УРЕДБА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗА КУ-
ПУВАЊЕТО НА СУРОВ ОПИУМ ОД ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ („Службен ЛЈКСТ на ФНРЈ", 
бр. 34/54) 

Член 55 
Советот надлежен за работите на селското сто-

панство именува еден член на комисија за про-
ценка на бројот на морфиските единици (член 5). 

УРЕДБА ЗА ОТШТЕТАТА ЗА УБИЕНИОТ, 
. ЗАКЛАНИОТ ИЛИ ПЦОИСАНИОТ ДОБИ-

ТОК („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/54) 
Член 55 

Органите на управата на народниот одбор ги 
вршат овие работи: 

1) давање надоместок на сопственикот за уте-
шно или заклано животно (член 1); 

2) определување на процентот на надоместокот 
за утепан добиток за кој со секцирање ќе се утвр-
ди дека бил болен (член 4 став 2); 

3) донесување на решение за тоа дали утепано 
или заклано животно односно мрша или одделни 
нејзини делови ќе му се отстапат на сопственикот 
(член 9 став 2); 

4) решавање по" барањето за надоместок на 
штетата настаната со утепување, колење или пцо-
Исување на добиток (член 12 став 1). 

Работите од точ. 1—4 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на ветеринарството. 

УРЕДБА ЗА НАДЗОР НАД ПРОИЗВОД-
СТВОТО И ПРОМЕТОТ ОПОЈНИ ДРОГИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/55) 

Член 57 
Органот на управата надлежен за работите на 

селското стопанство врши надзор над одгледува-
њето на опиумски афион (член 2). 

УРЕДБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ-
ТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/56) 

Член 58 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за управување со 
фондовите за унапредување на селското стопан-
ство се ставени во нивната надлежност, со след-
ните измени и дополненија:' 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие 
работи: ? 

1) основање на фонд за унапредување на сел-
ското стопанство (член 1 и член 2 став 1); 

2) одобрување на правилата на фондот 
(член 18); 

3) одобрување на претсметката на приходите 
и расходите на фондот (член 19); 

4) запирање на извршувањето на претсметка-
та на фондот (член 27 став 2); 

б) обата собори на заедничка седница: 
1) ги именуваат членовите на управниот одбор 

на фондот (член 2 став 4); ч 
в) органот на управата надлежен за работите 

на финансиската инспекција: 
- врши контрола над извршувањето на прет-

сметката на приходите и расходите на фондот 
(член 27). 

ОДЛУКА ЗА СТРУЧНО РАКОВОДЕЊЕ СО 
РАБОТИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО ВО СЕЛСКОСТОПАНСКИ-
ТЕ ИМОТИ И ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУ-
ГИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/55) 

Член 59 
Народниот одбор и неговите органи ш вршат 

Сите работи што со Одлуката за стручно раководе-

ње со работите на селскостопанското производство 
во сел)сш)с1ѓ0ш1нс(кш,е имоти и во земјоделските за-
други се ставени во нивната надлежност, со след-
ните измени и дополненија: 

- органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство издава дозволи за натамоч 
шното вршеше на производителска дејност ако ор-
ганизациите на кои се применува оваа одлука пока-
жат потврда од надлежната комисија'односно од, 
Главниот задружен сојуз дека не можеле да ги за-
познат лицата од точката 1 на оваа одлука поради 
неотстранливи пречки (точка 2 став 2). 

ОДЛУКА ЗА ОДБИРАЊЕ (ЛИЦЕНЦИРАЊЕ) 
НА МАШКИ ПРИПЛОДНИ ГРЛА („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 

Член 60 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Одлуката за одбирање (лгацен-
цирање); на машки приплодни грла де ставени во 
нивната надлежност, со следните измени и допол-
ненија: 

— советот надлежен за работите на селското 
стопанство ги именува членовите на комисијата за 
одбирање на машки приплодни грла (точка 2 став 2). 

ОДЛУКА ЗА ПРИМЕНА НА ВЕШТАЧКОТО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ ВО СТОЧАРСТВОТО („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 

Член 61 
Народниот одбор и неговите органи га вршат 

сите работи што со Одлуката за примена на вештач-
кото осеменување во сточарството се ставени во 
нивна надлежност, со следните измени и допол-
ненија: 

1) оснивањето на станица за вештачко осеме-
нување (точка 1 став 2) — го вршат обата собори 
рамноправно; 

2) давањето на одобрение за оснивање станица 
за вештачко осеменување (точка 3 став 1) — го вр-
ши советот надлежен за работите на селското сто-
панство; 

вршењето на стручен надзор над работата на 
станица за вештачко осеменување (точка 6) -т го 
ариш органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство. 

ОДЛУКА ЗА ОСОБЕНО ОПАСНИТЕ ЗАРАЗ-
НИ БОЛЕСТИ КАЈ ДОБИТОКОТ И ЗА ПО-
СЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И 
ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТИЕ ЗАРАЗНИ БО-
ЛЕСТИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56) 

Член 62 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Одлуката за особено опасните 
зарази и болести ка ј добитокот и за посебните мер-
ки за отстранување и искоренување на тие зараз-
ни болести се ставеше во нивната надлежност, со 
следните измени ,и дополненија: 

1) донесувањето на наредба за колење односно 
утепување на заразени животни или на животни 
за кои се сомнева дека се заразени со особено опа-
сни заразни болести кај добитокот (точка III став 1) 
— го 'врши советот надлежен за работите на сел-
ското стопанство; 

2) донесувањето на решенија за колење одно-
сно за утешување на заразено животно или жи-
вотно за кое се сомнева дека е заразено во поеди-
нечни случаи на оболување или сомневање дека 
постои оболување (точка III став 2) — го врши ор-
ганот на управата надлежен за работите на сел-
ското стопанство. 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБА-
ТА ЗА СУЗБИВАЊЕ ПОЛНАТА ЗАРАЗА 
(Д УРИНА) КАЈ КОПИТАРИТЕ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 41/47) 

Член 63 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) донесување на решенија за забрана на опа-

шувањевд на копитарите, како и на продажбата 
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и истерувањето на копитарите од територијата на 
своето подрачје (член 1); 

2) преземање вонредни мерки ако заразата 
зела поголеми размери и постои оправдан страв де-
ка ќе се рашири, и донесување на решенија со кои 
определена територија се огласува како заразено 
подрачје односно заразен круг (член 4 став 2); 

3) давање дозвола приплодни грла на копита-
ри во текот на пропусната сезона да можат да го 
менуваат своето постојано место на престој од 1 
февруари до 30 јуни (член 7 став 8);4 

4) давање.одобренија болните грла како и оние 
за кои се сомнева дека се болни или заразени да 
молчат да го менуваат своето постојано место на 
престојот (член 15); 

5) давање одобренија болните коби ли што мо-
жат да се користат за работа да можат да го мену-
ваат сопственикот (член 16 став 4); 

6) давање одобренија грлата за кои се сомне-
ва дека се заразени со дурија да можат' во зара-
зениот круг да го менуваат местото на престојот и 
сопственикот (член 18 став 1). 

Работите од тон. 1 и 2 ги врши советот надле-
жен за работите на селското стопанство, а работите 
од точ. 3—6 од претходниот став — органот на упра-
вата надлежен за работите на селското стопанство. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ МЕЛИТО-
КОКОЗА (МАЛТЕШКА БРУЦЕЛОЗА) КАЈ 
ОВЦИ и КОЗИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 111/48) 

Член 64 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) попишување на сите овци и кози на своето 

подрачје кога во некое место ќе се појави мелито-
кокооа или основано сомневање дека оваа" зараза 
би можела да се појави, како и забранување на 
нивното отуѓување или набавување надвор од свое-
то подрачје (член 2); 

2) наредување да се изврши клинички преглед 
на сите овци и кози кога во некое место ќе се по-
јави мелитококоза или постои основано сомневање 
дека оваа зараза би можела да се појави (член 3); 

3) преземање на мерките наведени во чл. 5 и 
в од правилникот кога. во некое место ќе се утврди 
постоење на мелитококоза кај овците или козите 
(чл. 5 и 6); 

4) донесување одлука да се заколат овците и 
козите кои при прегледот дале позитивна или сом-
нителна реакција на мелитококоза (член 7 став 1). 

Работите од тон. 1—4 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство. 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБА-
ТА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ 
НА СТОЧНИТЕ ЗАРАЗИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/49) 

Член 65 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) наредување односно преземање привремени' 

мерки за отстранување на заразна болест ка ј до-
битокот (член 5); 

2) наредување да се утепа едно или повеќе бол-
ни животни (член 14 став 2); 

3) грижи за точното извршување на мерките 
преземени заради спречување на ширењето и зара-
ди отстранување на заразните болести кај добито-
кот (член 15 под а); 

4) преземање мерки против лица што не се при-
држуваат за прописите за спречување ширен ^ о 
и за отстранување на заразните болести кај доби-
токот (член 15 под г); 

5) објавување на престанокот на заразата и 
укинување на ветеринарно-санитарните мерки, ка-
ко и продолжување на определените ветеринарно -
еанитарни мерки до престанокот на опасноста од 
зараза (член 19); 

6) ограничување на движењето на чалункарите 
во местата и пределите кои поради лигавката и 
шапот се затворени (заразен круг) и во местата и 
пределите што се загрозени (член 24); 

7) донесување решенија за утепување на чапун-
карите заразени со сакагија (член 34); 

8) давање дозвола за употреба за работа на 
животните за кои се сомнева дека се заразени (;о са-
кагија (член 35); 

9) наредување сопствениците да ги утепаат 
кучињата и мачките за кои се сомнева дека со бе-
сни кучиња и мачки или со оние кучиња и мачки за 
кои се сомнева дека се бесни дошле во допир, од-^ 
носно да се потепаат кучињата и мачките за кои 
не-може со сигурност да се исклучи можноста од 
заразување во случај на ширење на беснило во по-
голем обем (член 38 став 1 и член 42); 

10) давање дозвола за употреба за работа и пу-
штање на пасење, како и дозвола за продавање од-
носно отуѓување или промена на местото на беле-
жените животни по еден месец од денот на беле-
жењето (член 38 став 5); 

11) наредување кучињата за време на траењето 
на опасноста од беснило да се држат врзани и за-
творени, а кога се надвор да имаат кошница на муц-
ката, како и забранување да се пуштаат мачки на-
двор од просториите на нићното постојано држење 
(член 41); 

12) одобрување на промената на просторот опре-
делен за сместување на заразените свињи со свињ-
ска чума или оние за кои се сомнева дека се зара-
зени (член 44); 

13) одобрување на отпремањето на свињите од 
местото во кое владее свињска чума и забранување 
да се дотераат свињи од другите места на пазари и 
-панаѓури за добиток кога раширената свињска чу-
ма зела поголеми размери во местата каде се одр-ѕ 
жуваат пазари и панаѓури (член 45 став 3); 

14) водење евиденција за заразените грла од 
туберкулоза и издавање пасош само со цел за не-
одложно колење, како и одобрување заразените 
грла да се употребуваат за расплод и да им се ме-
нува престојот (член 49 ст. 2 и 4); 

15) одобрување заразните овци со овчи сипа-
ници, како и оние за кои се сомнева дека се зара-
зени за време на траењето на оваа зараза, да можат 
да се преместат од едно пасиште на друго, или да 
се дотераат дома (член 53 став 3); 

16) наредување колење на шугавите животни, 
ако се во голема мера заразени или се слаби, истро-
шени итн. (член 68); 

17) донесување одлука за утепување кучиња и 
мачки оболени од шуга (член 69 став 2); 

18) одобрување на промената на дворот односно 
просторот за држење болни свињи од црвен ветер 
или на оние за кои се сомнева дека се болни 
(член 76); 

19) издавање дозвола за отпремање на здрави 
свињи од заразени места на кланица во друго место 
(член 78); 

20) издавање дозвола з а ' колење за сопствена 
потрошувачка, за продавање, подарување итн., на 
свињи болни или на оние за кои се сомнева дека 
се болни или заразени (член 80); 

21) спречување на увозот и превозот на говеда, 
овци, кози и свињи, сува храна за добиток и слама 
низ заразениот круг (член 88 точка 2 под в); 

22) спречување на прометот на добиток во за-
разениот круг и на извозот на добиток за колење 
од заразениот круг без дозвола од надлежниот цр-
,тан (член 88 точка 2 под г); 

23) забранување и спречување да се изнесуваат 
од заразениот круг говеда, биволи, овци, кози, сви-
њи, непрана волна, влакна итн. (член 88 точка 2 
под д); 

24) забранување да се истерува добиток на па-
сење, ако ветеринарниот инспекторат најде дека 
постои опасност од ширење на зараза (член 88 
точка 2 под ѓ); 
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25) давање дозвола ако настане недостиг во па-
сиште или ако го налагаат тоа временските при-
лики, добитокот за кој се сомнева дека е заразен да 
се дотера од пасиште (член 101); 

26) одобрување говедата оболени од белодробни 
зараза да се отстранат од дворот односно од паси-
штето каде се сместени (член 101); 

27) наредување болното животно или она за кое 
се сомнева дека е болно да се заколе ако се употре-
би противно на забраната или се најде надвор од 
определениот простор (член 105); 

28) наредување преглед на расплодни копитари 
односно говеда, ако се појави во поголеми размери 

зараза од полови оспи на коњите и говедата (член 113); 
29) наредување да се заколе сета заразена, ж и -

вина или онаа за која се сомнева дека е заразена, 
ако се појави зараза од чума, во краиштата каде 
ја немало подолго време (член 115); 

30) одобрување да се продава и од заразеното 
место да се изнесува заклана и искубена живина 
(член 116 став 2); 

31) наредување, во местото во кое е утврдено 
постоење на нума на живина како и во местата за-
грозени од чума на живина, во незаразените дво-
рови, да се изврши заштитно бележење на коко-
шките и на другата живина подложна на оваа за-
раза (член 117); 

32) наредување ветеринарни санитарни мерки со 
цел да се отстранат заразните болести на пчелите 
и доверување работите околу извршувањето на тие 
мерки на пчеларски стручњак или на искусен прак-
тичар (член 124); 

33) дозволување животните заразени или оние 
за кои се сомнева дека се заразени, ако настане по-
треба да се заколат, да се отпремат на определена 
кланица во кругот на затвореното подрачје (член 
129); 

34) привремено забранување во особено итни и 
опасни случаи на увозот и извозот ако постои сом" 
невање дека би можела да се внесе зараза, за што 
се известува надлежниот сојузен орган (член 178). 

Работите од точ. 1, 5, 28, 29 и 34 ги врши со-
ветот надлежен за работите на селското стопанство, 
а работите од точ. 2—4, 6, 7—11, 12—27 и 30—33 од 
претходниот став — органот на управата надлежен 
за работите на селското стопанство. 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА СУ-
РОВИ КОЖИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
88/49) 

Член 66 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање потврда дека е кожата која не по-

текнува од кланица според потеклото од здраво 
животно заклано за човечка храна (член 2 став 2); 

2) издавање потврда за болеста на пцоисано или 
утепано животно, ако кожата потекнува од такво 
животно (член 4 став 1); 

3) вршење надзор над дезинфекцијата на кожа 
(член 11 став 1). 

Работите од тон. 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПАСОШИТЕ ЗА ДОБИТОК 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51) 

Член 67 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање сточен пасош, внесување промени 

во сточниот пасош, отпишување на добиток од за-
еднички сточен пасош и издавање дупликат на 
сточен пасош (чл. 7, 21, 22, 24 и 26); 

2) давање дозвола како упатно место да може 
да се внесе и местото што е под ветеринарно-са-
нитарна забрана (член И); 

3) издавање потврда ;за потеклото и за здрав-
ствената состојба Нја. добиток, како и определу-
вање на лицата што ќе издаваат такви потврди 
(член 15 точка а); . 

4) вршење промени во сопственоста, продол-
жување важењето на потврда за здравствената 
состојба на животните, како и измени на местата 
во кои се отпремаат животните (член 18); 

5) продолжување во текот на транспортирање^ 
. то на важењето на потврда за здравствената сон 
стојба на добитокот или вршење измени на меи 
егата во кои се отпрема добитокот (член 19); 

6) контролирање на работата околу издавање-
то и продолжувањето на важењето на потврда за 
здравствената состојба на добитокот (член 36). 

Работите од точ. 1—6 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
На селското стопанство. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА ДОБИ-
ТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ И НА МЕСОТО И ЗА 
ВЕТЕРИНАРНАТА КОНТРОЛА НА ПРЕ-: 
ХРАНБЕНИТЕ АРТИКЛИ ОД ЖИВОТИН^ 
СКО ПОТЕКЛО („Службен лист на ФНРЈ"! 
бр. 44/52 Посебно издание) 

Член 68 
Советот надлежен за работите на ветеринари 

ството со согласност од советот надлежен за ран 
ботите на народното здравје ги пропишува побли-
ските одредби за осигурување на хигиенски мерки 
на кланица (член 23). 

ПРАВИЛНИК ЗА КОНТРОЛА, ПАКУВАЊЕ, 
ПРОМЕТ И УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАР-
НИТЕ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ И ЛЕКО-
ВИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55) 

Член 69 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) давање овластувања на ветеринарите да мо-

жат да употребат ветеринарни целива и ,да презе-
маат дијагностички постапки (член 29); 

2) издавање на ветеринарите одобренија за 
употреба на живи вакцини и дијагностички сред-
ства (член 30). 

Работите од тон. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство. 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВЕТЕРИ-
НАРНА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА 
ДОБИТОК И МЕСО И ЗА НАЧИНОТ НА 
УТОВАР, ИСТОВАР И ПРЕТОВАР НА ДО-
БИТОК И МЕСО („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/56) 

Член 70 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Правилникот за начинот на ве-
теринарна контрола при превозот на добиток и 
месо и за начинот на утовар, истовар и претовар 
на добиток и месо се ставени РО нивната надле-
жност, со следните измени и дополненија: 

— советот надлежен за работите на селското 
стопанство пропишува задолжителен ветеринарен 
преглед и заи добитокот што се отпрема со сред-
ства на патниот сообраќај во друго место на по-
драчје на иста околија (член 2 став 3). 

НАРЕДБА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА КОМПИ-
РОВАТА ЗЛАТИЦА („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 42/47) 

Член 71 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) организирање на поединечен и вкупен пре-

глед на површината засеана со кромпир (точка 2); 
2) контролирање дали прегледот на површи-

ните засеани со кромпир се врши редовно од стра-
на на земјоделците на други селскостопански ор-
ганизации (точка 3); 

3) преземање потребни мерки за отстранување 
на компировата златица (точка 7); 

4) пропишување, забрана да се пристапува на 
места на кои е откриена компирова златица (точ-
ка 7); 
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5) формирање комисија за определување на-
доместок на сопствениците на земјишта на кои по-
,севите се уништени (член 8 став 2). 

Работите од точ. 4 и 5 ги врши советот надле-
ж е н за работите на селското стопанство, а рабо-
тите од 1—3 на претходниот став — органот на 
управата надлежен за работите на селското сто-
панство. 

НАПАТСТВИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА-
РЕДБАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ КОМПИРОВА-
ТА ЗЛАТИЦА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/47) 

Член 72 
Органот на управата надлежен зт работите на 

селското стопанство — врши преглед и издава 
уверенија за незаразеноста на видовите" зарзават, 
од полски и градинарски култури заради изнесу-
вање од заразените места (точка 13 под б). 

НАРЕДБА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВА' , 
ЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕНИ КАЈ РАБО-
ТИ СО ПОЛЕДЕЛСКИ МАШИНИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/47 и 46/52) 

Член 73 
Органот на управата надлежен за работите на 

селското стопанство ги заверува податоците за 
почетокот и завршетокот на работата, за бројот на 
дните, за видот на вршачката гарнитура односно 
на другите селскостопански машини и за силата 
на погонот (точка 8 став 2). 

. НАРЕДБА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ РЕГРЕСОТ ПРИ КУПУВАЊЕТО 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/54) 

Член 74 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) го заверува требувањето врз основа на кое 

се врши набавка на рибарски конец, рибарски 
мрежи и рибарска каделна јажарија (точка 1 под б); 

2) издавање одобрение за набавка на гориво 
(бензин, петров и нафта) — (точка 1 под г). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство. 

НАРЕДБА ЗА ПРОМЕТ НА КОРЕНО-КРТО-
ЛЕСТИТЕ РАСТЕНИЈА ОД ПОДРАЧЈАТА 
ЗАРАЗЕНИ СО КОМПИРОВА ЗЛАТИЦА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/54) 

Член 75 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) вршење преглед на коренесто-кртолесто ра-

стение при изнесувањето од заразено подрачје и 
издавање уверенија за наодот (точ. 1 и 3 ст. 1 и 2); 

2) донесување решенија за враќање на прат-
ката (точка В став 3); 

3) именување два члена на комисија која до-
несува решение за враќање на пратката на коре-
несто-кртолесто растение во случајот од точката 8 
став 2 или за уништување на пратката (точка 8 
ст. 2, 3 и 4); 

4) наредување дезинфекција на пратката и на 
возилата (точка 9 став 1). 

Работите од точ. 1—4 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство. 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ 
ВО ПРОМЕТ НА ОВОШЈЕ ЗАРАЗЕНО СО 
КАЛИФОРНИСКА ШТИТЕСТА ВОШКА, СО 
ПРАСКИНА МУВА И СО ПРАСКИН С В И -
КУВАЧ („Службен лист на ФНРЈ", бр 37/55) 

Член 76 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Наредбата за условите за ста-
вање во промет на овошјето заразено со калифор-
ниска штитеста вошка, праскина мува и праскин 
свиткувач се ставени во нивната надлежност, со 

следните измени и дополненија: 
— органот на управата надлежен за работите 

на селското стопанство му дава овластувања на 
лице што ќе дава дозволи за отпремање на зара-
зеното бвошје за индустриска преработка во не-
заразено подрачје (точка 2 став 2 под а). 

НАРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ШТО 
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ 
ГИ ПРЕТРПАТ ОД ВОНРЕДНИТЕ ПОПЛАВИ 
И ОД ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/56) 

Член 77 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Наредбата за спроведување на 
Уредбата за покривање на загубите што селско-
стопанските организации ќе ги претрпат од вон-
редните поплави и од подземните води се ставени 
во нивната надлежност, со следните измени и до-
полненија: 

— органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство издава потврда дека зе-
мјиштето на селскостопанска организација било 
поплавено во односната година (точка 11 став 2). 

НАПАТСТВИЕ ЗА НАБАВУВАЊЕ ШЕКЕР 
ЗА ИСХРАНА НА ПЧЕЛИ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 
ДАНОК НА ПРОМЕТ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/52) 

Член 78 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање потврда дека е појради слабото па-

сиште предизвикано со суша потребна исхрана на 
пчелите со шеќер (точка 1 под а); 

2) издавање одобренија за набавка на шеќер 
(точка 1 под б). 

Работата од точката 1 ја врши органот на 
управата надлежен за работите на селското Сто-
панство, а работата од точката 2 на претходниот 
став — органот на управата надлежен за работите 
на финансиите. 

УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) 
ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ ЗА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКО-
ТО РИБАРСТВО („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/54) 

Член 79 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) заверување на требувања за набавка на ри-

барски конец (точка 2 став 1); 
2) давале одобренија за набавка на гориво и 

мазиво (точка 4). 
Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 

врши органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство. 

УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) 
ПРИ ПРОДАЖБА НА ОПРЕМА И РЕЗЕР-
ВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) 

Член 80 
Органот на управата надлежен за работите на 

селското стопанство издава потврди за купување 
големи селскостопански машини (трактори и др.) 
на земјоделска задруга, ако таа набавка ја врши 
за потребите на своите селскостопански погони, 
односно за вршење услуги на селскостопански про-
изводители (точка 4 став 1). 

УПАТСТВО ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) 
ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ Ѓ У -
БРИЊА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/55) 

Член 81 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Упатство за примена на Одлу-
ката за давање надоместок (регрес) при продажба' 
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та на вештачки ѓубриња се ставени во нивната на-
длехшост, со следните. измени и дополненија: 

— органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство контролира далр квалите-
тот на продадените вештачки ѓубриња означен од 
страна на производителот и увозникот на вештач-
ки ѓубриња, како и од страна на Други стопански 
организации на кои им се одобрува регрес според 
одредбите од одлуката, му одговара на квалитетот 
на тие ѓубриња (точка 12). 

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРОДА-
ЖБА НА УШУРОТ ОД ВРШАЛКИТЕ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/53) 

Член 82 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) водење регистар на вршалките од приватни 

сопственици што работат на подрачјето на општи-
ната (точка 5 став 1); 

2) донесување решенија за процентот на ушурот 
што вршалката според својот тип треба да го собере 
од производителите со означување на претприја-
тието на кое му се продава ушурот (точка 5 став); 

3) донесување решенија за забрана на употре-
бата на вршалка што при работата во сламата остава 
невршено жито (точка в став 2); 

4) вршење преглед на вршидбенћте книги по 
завршетокот на вршидбата (точка 9 став 1). 

Работите од точ. 1—3 ги врши органот на упра-
вата надлежен за работите на селското стопанство, 
а работата од точката 4 на претходниот став -
органот на управата надлежен за работите на па-
зарната инспекција. 

РЕШЕНИЕ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ДОПИСНА 
ВЕТЕРИНАРНА 'ИЗВЕСТИТЕЛА СЛУЖБА 
ЗА СТОЧНИТЕ БОЛЕСТИ И ЗА ЗАШТИТНИ-
ТЕ МЕРКИ ВО СТОЧАРСТВОТО („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/54) 

Член 83 
Советот надлежен за работите на селското сто-

панство го определува управникот на ветеринарна 
станица односно ветеринарот за одговорни дописни-
ци на известителната служба за сточните болести 
на подрачјето на општината (точка 2 став 2). 

г) Шумарство 
УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ШУМСКО-
ТЕХНИЧКАТА ПОМОШНА СЛУЖБА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 64/49) 

Член 84 
Советот надлежен за работите на шумарството 

ги утврдува лугарските реони за вршење на шумско 
-техничка помошна служба (член 3 став 2). 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗА-
ШТИТНИТЕ ШУМИ, НИВНОТО ЕВИДЕНТИ-
РАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ („Службен лист на 
ФНРЈ", Зр. 30/48) 

Член 85 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) известување поседниците на шумите и други 

интересенти за предлогот за заштита со повикување 
да поднесат евентуални приговори против одделни 
предложени мерки (член 4 став 1); 

2) составување предлог за прогласување на шума 
за заштитена и доставување на истиот, заедно со 
приговорите, до надлежниот републички орган за 
работите на шумарството (член 4 став 2); 

3) водење евиденција за постојано и привре-
мено заштитени шуми (член 15). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите на 
шумарството. 

НАРЕДБА ЗА ЗАШТИТА И ОГРАНИЧЕНА 
НА СЕЧАТА НА ЦРН ГРАВ (ОЅТКУА САЕ-
Р1ШГ01ЛА) - („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/49) 

Член 86 
Органот на управата надлежен за работите на 

шумарството води евиденција за сечењето и кори-

стењето на овој вид дрво на начинот што ќе го 
определи републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на шумарството (точка 3). 

УПАТСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ШУМИТЕ И 
ШУМСКИТЕ ДРВЈА ПРОТИВ ШТЕТНИ ИН-
СЕКТИ И ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/49) 

Член 87 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) се грижат шумите да се запазат од штетни 

инсекти и заразни болести (точка 1); 
2) издавање налог на сопствениците, поседни-

ците или управителите на шумите по секоја утврде-
на појава дека не ги презеле сите потребни мерки 
да го извршат тоа во определениот срок (точка 9 
став 1). -

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите на 
шумарството. 

д) Трговија 
УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТА-
ТА НА СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА МЕРКИ И 
ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ („Службен лист на^ 

,ФНРЈ", бр. 21/53) 
Член 88 

Органите на управата на народниот одбор ги 
вршат овие работи: 

1) барање органот на управата за мерки и ска-
поцени метали да ги преземе дејствијата што ги 
смета дека се потребни, а кои спаѓаат во делокругот 
на тој орган (член 11 став 1); 

2) укажување на Сојузниот уред за мерки и ска-
поцени метали и на неговите органи (за контрола на 
мерки и скапоцени метали и за контрола на струјо- . 
мери) на недостатоците на работата на нивните слу-^ 
жбеници, барање да се поведе дисциплинска по-̂  
стапка против таквите службеници поради повреда 
на нивната службена должност и барање Уредот 
односно негов оргаќ да спроведе потребни извиди во 
врска со тоа (член 11 став 2); 

3) барање извештај за состојбата на службата 
за контрола на мерки и скапоцени метали (член 11 
став 3). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите на 
стоковниот промет. 

УРЕДБА ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ПАЗАРИ-
ШТЕТО („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

Член 89 
Органот на управата надлежен за работите на 

инспекцијата на пазарот ги врши работите на инспе-
кција на пазарот ако одделни од тие работи не се 
дадени во надлежност на околискиот орган на 
управата надлежен за работиве на пазарната ин-
спекција (член 2 став 1 и член 4 став 4). 

УРЕДБА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ТРГОВСКИ УСЛУГИ („Службен лист. на: 
ФНРЈ", бр. 6/54) 

Член 90 
Органите на управата на народниот одбор сте 

вршат овие работи: 
1) заверување книги, договори, мешетарски днеч 

вници, книги на предмети и складови книги (чл. 9, 
10, 22 и 29); 

2) одобрување на општите услови за работење 
на складово претпријатие и претријатие за контрола 
на квалитетот и квантитетот (чл. 26 и 42). 

Работата од точката 2 ја врши советот надлежен 
за работите на стоковниот промет, а работата од 
точката 1 на претходниот став —-органот на упра-ѕ 
вата надлежен за работите на стоковниот промет^ 

УРЕДБА ЗА ПРОМЕТ НА ЖИТАТА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/55, 3 и 46/56 Л 
18/57) 

Член 91 
Органот на управата надлежен за работите на 

стоковниот промет донесува решение со кое на сто-
панска организација од чл. 1 и 2 на Уредбата за; 
прометот на житата П се забранува за определено 
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време да се занимава со купување жита и нивни 
Преработки непосредно од производителите (член 9). 

УРЕДБА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И 
ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
(Службен лист на ФНРЈ", б ѓ 37/55 и 1/57) 

Член 92 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани се ставени во 
нивната надлежност, со следните измени и дополне-
нија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие ра-
боти: 

1) донесување прописи за регулирање прометот 
на стоки на пазари и панаѓури (член 72); 

2) донесување прописи за забрана на претприја-
тијата по селата да купуваат селскостопански про-
изводи на посебни пазари што во̂  смисла на членот 
74 став 1 ги организира народниот одбор (член 75); 

3) донесување решенија за распуштање работ-
нички совет или управен одбор или за присилна 
управа на стопанска организација (член 84 став 1); 

б) органот на управата надлежен за работите на 
стоковниот промет ги врши овие работи: 

1) давање одобрение за оснивање продавница на 
трговско претпријатие, продавница на производи-
те л еко претпријатие, откупна станица, склад и 
трговски претставништва (член 25 став 1); 

2) донесување решение за уплата на разликата 
во цената во корист на народниот одбор на општи-
ната ако стопанската организација им продава на 
своите работници и службеници или на одделни 
индивидуални потрошувачи стока од ист квалитет 
по пониски цени од оние по кои таа стока им ее 
продава на другите потрошувачи (член 81 став 1); 

3) донесување решенија за привремена забрана 
на^ вршењето на определена трговска дејност ако 
стопанската организација не ја продава стоката по 
цените определени во смисла на членот 69 од Уред-
бата за трговската "дејност и трговските претпри-
јатија и дуќани, или постапува спротивно на про-
писите донесени во смисла на членот 70 од истата 
уредба (член 83 став 1); 

в) органот на управата надлежен за работите 
на соодветната инспекција: 

— донесува решенија за затворање на просто-
риите односно за забрана на натамошната употре-
ба на уредите или на опремата ако утврдените не-
достатоци не се остранат во определениот срок (член 
82 став 2). 

НАРЕДБА ЗА ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И ТРГОВСКИТЕ ДУЌАНИ СО РЕДОВНА 
ПРЕСМЕТКА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/55) 

Член 93 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Наредбата за внатрешната орга-
низација на трговските претпријатија и трговските 
дуќани со редовна пресметка се ставени во нивната 
надлежност, со следните измени и дополненија: 

1) одобрувањето книговодството на дуќанот да 
се води во книговодствено биро (сервис) — (точка 3 
став 1) — го врши органот на ̂  управата надлежен 
за работите на стоковниот промет; 

2) решавањето за обезбедување на сокЛучарство 
во трговско претпријатие и негови деловни единици 
во кои работат повеќе од едно лице (точка 5) — го 
врши органот на управата надлежен за работите 
на стоковниот промет. 

УПАТСТВО ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ВО 
' ТРГОВСКИ ДУЌАН СО РЕДОВНА ПРЕСМЕ-

ТКА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/55) 
Член 94 

Народниот одбор и неговите органи ги вршат 
сите работи што со Упатството за водење евиденција 
во трговски дуќан со редовна пресметка се ставени 
во нивната надлежност, со следните измени и допол-
ненија; 

— органот на управата надлежен за работите на 
стоковниот промет ослободува одделни видови тргов-
ски дуќани со редовна пресметка од обврската за 
водење парагон блокови (точка 2 под ж став 2). 

НАРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО 
НА ДЕЛОВНИТЕ АГЕНТИ И ПОВЕРЕНИЦИ-
ТЕ НА ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/55) 

Член 95 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Наредбата за начинот на рабо-
тењето на деловните агенти и поверениците на изда-
вачките претпријатија се ставени во нивната надле-
жност, со следните измени и дополненија: 

— органот на управата надлежен за работите на 
стоковниот промет води регистар на дозволите изда-
дени на деловните агенти (точка 4 став 2). 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ 
ЗА КУПУВАЊЕ ЖИТА ОД СТРАНА НА ИН-
ДИВИДУАЛНИ ПОТРОШУВАЧИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/55) 

Член 96 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Наредбата за условите и за на-
чинот за купување жита од страна на индивидуални 
потрошувачи се ставени во нивната надлежност, со 
следните измени и дополненија: 

— органот на управата надлежен за работите на 
стоковниот промет издава потврди врз основа на 
кои индивидуален потрошувач може да купува 
жита^ и нивни преработки за потребите на своето 
домаќинство надвор од околијата со која се наоѓа 
домаќинството (точка 2 став 2). 

г) Туризам и у гоститеЈжство 
УРЕДБА ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА И ДУЌАНИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/54, 11/54 и 47/54) 

Член 97 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) прогласување за претпријатие на угостител-

ски дуќан кој нема право на избирање на работ- -
нички совет (член 4 став 3); 

2) одобрување да се вршат угостителски услуги 
и надвор од деловното место (член 5); 

3) пропишување и други услови, покрај пропи-
шаниот минимум на уредите и опремата, што се 
потребни за оснивање на угостителското претпри-
јатие односно дуќан (член 16 став 3); 

4) давање Одобрение за оснивање дуќани во со-
став на угостителски претпријатија (член 18 став 1); 

5) одобрување на договорот склучен меѓу уго-
стителско претпријатие и угостителски дуќан во 
негов состав (член 20); 

6) давање согласност за продажбата на основни 
средства и за употребата на фондовите на угости-
телските претпријатија и дуќани со сезонско рабо-
тење, како и давање согласност на тарифните пра-
вилници (член 30 став 1); 

7) вршење надзор над одржувањето и чувањето 
на имотот на угостителските претпријатија и ду-
ќани со сезонско работење за време на сезоната на 
нивната работа (член 31); 

8) определување на привремена управа за одр-
жување и чување на имотот вон сезоната на уго-
стителските претпријатија со сезонско работење 
(член 31 став 2); 

9) определување највисокиот број на работници 
и службеници што можат да бидат запослени вон 
сезоната (член 31 став 6); 

10) донесување правила на помалите угостител-
ски дуќани во кои работат ден 3 работници (член 32 
став 1); 

11) предавање на управување на работниците 
по пат на прифаќање правилата и на угостителски 
дуќани во рон се "запослени 3 до 5 работници (члеќ 
82 став 3); 
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12) давање на помал угостителски дуќан на ра-
ботниците на управзпваг^е по пат на писмено при-
фаќање правилата (член 34 став 2); 

13) давање согласност за продажба на предмети 
од основните средства на угостителски дуќан што 
се дава на управување на работниците (член 36); 

14) донесување решенија за отказ на работни-
ците на угостителски дуќан ако не ги исполнуваат 
обврските предвидени со правилата (член 38 стап 2); 

15) ,определување на работното време за работа 
во угостителските претпријатија и дуќани (член 48 
ст. 2 и 3); 

16) одобрување на имател на приватен угости-
телски дуќан да користи туѓа работна сила (член 
51 став 2); 

17) прогласување угостителска единица од чле-
нот 52 став 1-Од Уредбата за угостителските прет-
пријатија и дуќани за угостителско претприја-
тие или дуќан односно забранување на натамошната 
работа кога народниот одбор ќе утврди дека тој им 
дава угостителски услуги на други потрошувачи 
(член 52 став 3); 

18) давање одобрување за вршење угостителски 
услуги во простории на стопански и општествени 
организации, установи и надлештва (член 55 став 3); 

19) донесување прописи за вршење на угости-
телски услуги надвор од Деловните простории (член 
57 став 1); 

20) донесување прописи за начинот на издавање 
наместени одаи од страна на приватни домаќинства 
и пропишување, на цените за користење на овие 
одаи (член 58); 

21) донесување прописи за тоа кога давањето 
на храна на абоненти од страна на домаќинства 
ќе се смета како угостителска дејност и ќе подлежи 
на /прописите за приватните угостителски дуќани 
(член 59); 

22) донесување решенија за забрана на употре-
бата на простории, уреди и опрема што не им одго-
вараат на пропишаните услови (член 64 став 2); 

23) донесување решенија за уплата на разликата 
во цената во корист на народниот одбор, ако услу-
гите на одделни потрошувачи им се вршат по по-
ниски цени (член 65 став 1); 

24) донесување решенија за привремена забрана 
на вршењето на угостителските дејности (член 66 
став 1); 

25) донесување решенија за трајна забрана на 
вршењето на угостителски дејности (член 66 став 2); 

26) донесување решенија за разрешување ди-
ректор на претпријатие односно работоводител? или 
друго одговорно лице, за распуштање на работнич-
киот совет и управниот одбор, како и за присилната 
управа над угостителските претпријатија и дуќани 
(член 68 став 1); 

27) пропишување да можат инспекторите на па-
зарите да изречуваат парични казни до 500 динари 
во мандатната постапка за прекршоците предви-
дени со прописите што ги донес,ува народниот одбор 
врз основа на одредбите од Уредбата за угостител-
ските претпријатија и дуќани (член 85). 

Работите од точ. 1, 3, 19—21 и 27 ги вршат обата 
собори рамноправно, работата од точката 26 — обата 
собори во заедничка седница, работите од точ. 6, 
8—15, 17 и 25 — советот надлежен за работите на 
стоковниот промет, а работите од точ. 2, 4, 5, 7, 16, 
18, 22, 23 и 24 на претходниот став — органот на 
управата надлежен за работите на стоковниот 
промет. 

е) Занаетчиство 
УРЕДБА ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
И ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54) 

Член 98 
Народниот одбор и ч неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) прогласување самостоен занаетчиски дуќан за 

занаетчиско претпријатие (член 4 став 3)Ј 

2) обезбедување на задруга потребни средства 
за исплата на ануитетите за отплата на средствата 
за работа што ги внесле задругите при стапувањето 
во задругата (член 5); 

3) определување кои занаетчиски задруги се 
изедначуваат во правата и должностите со само-
стојни занаетчиски дуќани, а кои со занаетчиски 
претпријатија (член 5); 

4) определување на распоредот и задолжител-
ното работно време на занаетчиските организации 
(член 25); 

5) донесување одлука да бидат ослободени од 
обврските спрема општината занаетчиските рабо-
тилници што ги осниваат државни органи и уста-
нови, како и стопански и општествени организации, 
за своите потреби (член 28 став 4); 

6) донесување правила за занаетчиски дуќани 
што имаат до 3 работници (член 29 став 1); 

7). донесување одлука за давање помали зана-
етчиски дуќани на управување на работниците 
(член 31 став 2); -

8) давање согласност за располагање и продажба 
на предмети од основните средства за занаетчиски-
те дуќани од членот 29 на Уредбата за занаетчи-

" ските дуќани и занаетчиските претпријатија (член 
33 став 2); 

9) донесување решенија за отказ на работници 
на занаетчиски дуќан ако не ги извршуваат обвр-
ските предвидени со правилата на дуќанот (член 
35 став 2); 

10) давање одобренија за основање занаетчиски 
дуќани во состав на занаетчиско претпријатие (член 
38 став 2); 

11) утврдување на вредноста на средствата вне-
сени во задругата од страна на основачите (член 
50 став 2); 

12) одобрување на договорот за основање зана-
етчиска задруга (член 52 став 1); 

13) пропишување посебни услови за отворање 
приватни занаетчиски дуќани на определена зана-
етчиска дејност (член 55 став 3); 

14) давање одобрение за основање на приватен 
занаетчиски дуќан (член 57 став 1 и член 58); 

15) водење регистар на приватните занаетчи-
ски дуќани (член 59 став 1); 

16) давање одобрение приватен дуќан да води 
работоводител, ако е лицето на кое му е издадена 
дозволата спречено лично да го води дуќанот 
(член 60); 

17) давање одобрение за привремено запирање 
на приватен занаетчиски дуќан и бришење на при-
ватен занаетчиски дуќан во регистарот ако. во сро-
кот не се пријави продолжувањето на работата 
(член 61 став 3 и член 62); 

18) донесување решение за престанок на при-
ватен занаетчиски дуќан (член 66 став 2); 

19) донесување решение за огласување преста-
нок на приватен занаетчиски дуќан во случаите на-
ведени во членот 67 став 1; 

20) издавање, со согласност од републичкиот др-
жавен секретаријат за внатрешни работи, одобрение 
за работа на странски државјанин да може да води 
приватен занаетчиски дуќан, и тоа ако постои реци-
процитет (член 69 став 1); 

21) издавање одобрение за работа на инвалид 
на трудот односно на воен инвалид од војните кој 
нема соодветна стручна спрема (член 70); 

22) издавање одобрение за основање приватен 
занаетчиски дуќан во села и во помали места и на 
лица без спрема на висококвалификуван односно 
квалификуван занаетчиски работник (член ' 71 
став 1); 

23) водење евиденција за приватните занает-
чиски дуќани од членот 71 (член 72); 

24) издавање дозвола за вршење занаетчиска 
дејност без постојано деловно место, и донесување 
решение за престанок на вршењето на оваа дејност^ 
водење посебен регистар за сите дуќани како и про-
должување важењето на издадените дозволи (чл-
76, 78 и 79)1 
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25) вршење надзор над работите на занает-
чиските организации (член 85 став 1); 

26) донесување решение за привремена забрана , 
на работата на занаетчиска организација со сред-
ства во општествена сопственост (член 87); 

27) донесување решение за трајна забрана на 
работата и за одземање на приходот остварен со 
неовластена работа^ како и за одземање на сред-
ствата за работа (член 88); 

28) донесување решение за одземање на имот-
ната корист односно на приходите од занаетчиска 
организација што врши работи на места или во про-
стории што не се означени во одобрението за ра-
бота (член 89); 

29) донесување решенија со кои се наредува от-
странување на недостатоците од техничка и здрав-
ствена природа (член 90'став 1); 

30) донесување решение за затворање на про-
сториите што не им одговараат на техничките и 
здравствено-техничките услови за заштита на тру-
дот (член 90 став 2); 

31) донесување одлука за распуштање на ра-
ботничкиот совет и управниот одбор и за ставање 
на занаетчиска организација под присилна управа 
ако занаетчиската' организација против која се из-
речени управни мерки продолжи и натаму со ра-
бота чие вршење им е противно на одредбите од 
Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските 
претпријатија (член 91 став 1); 

32) донесување решение за одземање на прихо-
дот остварен со работа на работниците што не се 
земени предвид при утврдувањето на паушалниот 
износ на данокот (член 92-став 2); 

33) донесување решение за одземање на прихо-
дот остварен со неовластено вршење занаетчиска 
дејност или друга стопанска дејност, односно со др-
жење од страна на приватен занаетчиски дуќан на 

'поголем број работници отколку што е пропишано 
(член 94). 

Работите од точ. 2, 5, 13 и 31 ги вршат обата со-
бори рамноправно, работите од точката 31 — обата 
собори на заедничка седница, работите од точ. 1, 3, 
4, 6—9, 12, 27 и 28 — советот надлежен за работите 
на занаетчиството, работите од точ. 10, 11, 14, 15—26 

органот на управата надлежен за работите на за-
наетчиството, работите од точ. 29 и 30 — органот на 
управата надлежен за работите на инспекцијата на 
трудот, а работите од точ. 32 и 33 на претходниот 
став — органот на управата надлежен за прихо-
дите. 

ж) Сообракај и врски 
УРЕДБА ЗА ,ОБВЕЗНА ИЗРАБОТКА ВНА-
ТРЕШНИ (КУЌНИ) ТЕЛЕФОНСКИ РАЗВОД!! 
ВО НОВОГРАДБИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 83/47) 

Член 99 
Општинскиот собор наредува задолжително уве-

дување на внатрешен телефонски развод доколку 
тоа стопанските интереси и потребите на местото го 
бараат и во места што имаат до 10.000 жители за 
зградите од членот 1, како џ за помалите згради од 
оние што се наведени во членот 1 во местата со над 
10.000 жители (член 2 став 1), 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, ПООДУВА-
ЊЕТО И УПРАВУВАЊЕТО СО ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕ-
ФОНИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

Член 100 
Општинскиот собор поднесува барање за осно-

вање пошта, телеграф и телефон и надоместок на 
ч ^ошоците за пасивните пошти, телеграфи и те-
лефони што се основани на негово барање (член 17). 

УРЕДБА ЗА СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ 
ПАТИШТА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/50) 

Член 101 
Општинскиот собор донесува поблиски прописи 

За регулирање на локалниот сообраќај на подра-
чјето на општината (член 36). 

РЕШЕНИЕ ЗА ТАРР1ФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 
ЖИТАТА ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, РАЧНИОТ, 
И ПАТНИОТ МОТОРЕН СООБРАКАЈ („СлуЦ 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) 

Член 102 
Органите на управата на народниот одбор гЖ 

вршат овие работи: 
1) издавање на транспортно претпријатие, иман 

тел на пловен објект и имател на моторно возило 
по наплата на додатокот — спроводниот лист со 
означување на тежината на товарот, наплатениот 
износ на додатокот, денот и местото на тргнувањето 
и местото во кое се превезува товарот (точка III 
под 4); 
" 2) наплатување двоен износ на додатокот во ко-

рист на својот буџет кога неговите органи ќе утвр^ 
дат дека редовниот додаток не е платен кај финана 
сискиот орган (точка III под 5). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став тЦ 
врши органот на управата надлежен за работите 
на финансиите. ^ 

з) Задругарство 
УРЕДБА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56) 

Член 103 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за земјоделските за-
други се ставени во нивната надлежност, со след-
ните измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие 
работи: 

1) давање одобрение за основање на земјодел-; 
ски задруги (член 17 став 1); 

2) донесување одлука за престанок на земјодел-
ска задруга ако се најде дека нејзиното работење 
не е во согласност со законот (член 92 став 1); 

3) одобрување одлука на највисокиот орган на 
задругата за поделба, припојување или спојување 
на земјоделска задруга (член 93 став 1); 

4) донесЈпвање одлука за престанок на земјодел-
ска задруга односно сојуз што не ќе постапат спо^ 
ред одредбите од членот 102 на Уредбата за земјо-
делските задруги (член 102 став 3). 

б) обата собори на заедничка седница вршат: 
— распуштање на задружниот совет и на 

управниот одбор на задруга и наредување нови из-
бори ако се утврди дека по барањето од народниот 
одбор не е постапено според одредбите од членот 3^ 
на Уредбата за земјоделските задруги (член 89 
став 2); ' 

в) советот надлежен за работите на селското 
стопанстго ги Ерши овие работи: 

1) одобрување на одлуката за основање на сто-
пански претпријатија, дуќани и самостојни погони 
од страла на земјоделски задруги како и одобру-
вање на ПИЕНОТО конституирање (член 6 став 1); 

2) одобрување на правилата на задругата (член 
27 став 1); 

3) одобрување на промените во правилата на 
задругата (член 28 став 2); 

4) потврдување на условите на конкурсот за 
управник на задруга (член 32 став 5); 

5) давање одобрение работниот колектив што 
во задругата врши трајна и издвоена стопанска 
дејност да се организира како самостоен погон (член 
37 ст. 3 и 4); 

6) поништување на одлуките на органите на 
задругите за кои при вршењето на инспекцијата ќб 
се утврди дека не се во согласност со закон или со 
правилата на задругата (член 89 став 1); 

7) одобрување на некои работни колективи во 
рамките на задругите да го продолжат работењето 
како претпријатија односно дуќани (член 94 став 2)ј? 

8) давање согласност при отстапувањето имот 
на друга задруга (член 94 став 3); 

г) органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство ги врши овие работи: 

1) давање одобрение за отпочнување со работа 
на одделна дејности на земјоделска задруга (чл. 21К 
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2) вршење надзор над законитоста на работата 
на земјоделски задруги и нивните органи (член 88 
бтав 1); 

Е. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

а) Комунални работи 
УРЕДБА ЗА ИЗДАВАЊЕ РАБОТНИ ПРО-
СТОРИИ ВО ЗАКУП („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/53 и 4/54) 

Член 104 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) донесување прописи за издавање на деловни 

простории во закуп (член 2); 
2) пропишување тарифа на киријата на делов-

ните простории или на друго начело за определу-
вање на киријата (член 2а); 

3) определување на износот што се уплатува 
Јсако придонес во фондот за одржување на зградите 
За деловни простории кои до влегувањето во сила 
ца Уредбата за издавање работни простории во за-
куп не се издавале во закуп (член 3 став 2); 

4) пропишување прекршоци, ако не се во пра-
шање прекршоци што произлегуваат од неподнесу-
вање на податоци до надлежниот орган или од не-
точни податоци за височината на киријата и за 
Закупниот однос (член 4 став 2). 

Работите од точ. 1, 2 и 4 ги вршат обата собори 
рамноправно, а работата од точката 3 на претход-
ниот став - советот надлежен за комуналните ра-
боти. 

УРЕДБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕ-
НИТЕ ЗГРАДИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/54 и 19/56) 

Член 105 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) вршење поделба на станбените згради на 

станбените заедници (член 4 став 1); 
2) назначување шеф на станбена управа (член 

5 став 3); 
3) донесување прописи за расподелба на станови 

(член 10 став 1); 
4) вршење надзор над управувањето со стан-

бените згради и над нивното одржување (член 12); 
5) склучување договор за купопродажба на 

Станбени згради од општонародниот имот (член 13 
став 2); 

6) донесување прописи за тоа кои станбени 
вгради и под кои услови нема да се сметаат како 
наемни станбени згради (член 14 став 3); 

7) определување бројот на станови во станбена 
Зграда која не е поделена на станови како гра-
дежна целина (член 14 став 7); 

8) донесување решение за вклучување на стан-
бена зграда во станбена заедница по барање од 
сопственикот (член 14 став 8); 

9) пропишување на станбената Зарифа (член 
Иб став 2); 

10) определување бројот на зоните и нивните 
Јоаници со цел за определување на киријата (член 
20 став 2У, 

11) пропишување на надоместокот и начинот за 
расподелба и употреба на надоместокот за башти, 
Градини и паркови што им припаѓаат на одделни 
вгради (член 21); . 

12) донесување прописи со кои се регулираат 
односите меѓу корисниците на станови 'односно ме-
ѓу сопствениците и потстанарите (член 23 став 3); 

13) пропишување на условите под кои станбе-
ната управа односно куќниот совет ќе склучува 
договори за користење на станови, како и на по-
стапката за утврдување на овие услови (член 25); 

14) склучување договор со стопански организа-
ции и установи за користење на становите во згра-
дите што ги подигнале тие организации (член 26 
став 1); 

15) пренесување со договор врз станбената за-
едница вршењето на работите на инвеститор за 
зградите што ги подига народниот одбор од свои 
средства (член 27 став 1); 

16) одлучување за отстапување на средствата 
на фондот за изградба на станбени згради на стан-
бена заедница со цел за подигање станбени згради 
(член 27 став 2); 

17) пропишување на височината на надоместо-
кот за сторените штети во становите (член 28); 

18) донесување прописи за општиот куќен ред и 
за начинот на употреба на заедничките простории 
(член 29 и 30); 

19) донесување прописи за начинот на избира-ч 
ње членови на куќниот совет (член 32 став 2); ' 

20) донесување на поблиски прописи за рабо-
тата на куќните совети (член 33 став 3); 

21) донесување прописи за регулирање на од-
носите меѓу куќните совети и станбените управи 
(член 34); 

22) решавање на несогласностите меѓу куќниот 
совет и станбената заедница (член 34); 

23) донесување прописи за тоа кои згради мо-
раат да имаат настојници, како и за начинот на 
вршење настој ниската должност (член 35 став 2); 

24) определување станбената управа или некој 
друг орган да врши одделни или сите работи од 
делокругот на куќните совети (член 36 став 2); 

25) определување бројот на службениците на 
станбената управа (член 38 став 2); 

26) назначување службеници на станбената 
управа (член 38 став 2); А 

27) потврдување на изборот и отповикот на ми-
ровниот совет (член 39 став 2); 

28) донесување прописи за начинот на опреде-
лување претставници на куќните совети за советот 
на станбената заедница со голем број станбени 
згради, за начинот за избирање претседател, пот-
претседател и секретар на советот на станбената 
заедница и за работата на советот на станбената 
заедница (чл. 40, 41 и 43); 

29) определување на делот од киријата што му 
припаѓа на приватниот сопственик на зградата што 
е вклучена во станбена заедница (член 45 став 1); 

30) пропишување на начинот на расподелбата 
и употреба на киријата, како и на делот што му 
припаѓа на сопственикот за згради во приватна 
сопственост што не се вклучени во станбена заед-
ница, а во нив не живеат сопствениците (член 45а 
став 2); 

31) донесување прописи за тоа кои поправки е 
должна да врши станбената заедница односно 
куќниот совет (член 51 став 3); 

32) пропишување на условите за времето и за 
сроковите за отказ од страна на корисникот на стан 
(член 58 став 1); 

33) решавање по жалбата против решението на 
мировниот совет (член 67 став, 2); 

34) решавање на споровите за поправките и за 
одржување на стан меѓу корисниците на станови и 
станбената заедница односно куќниот совет, ако 
мировниот совет во срок од 30 дена од денот кога 
странката му се обрнала со барање за решение на 
спорот не го земе во постапка тоа барање или во 
срок од два месеци не го реши спорот (член 67 
став 4); 

35) одлучување за спојување на амортизации 
ниот фонд и на фондот за одржување на зградата 
во еден фонд (член 69 став 2); 

36) определување дел од амортизациониот фонд 
што се формира од киријата за уплатување во 
фондот за изградба на станбени згради (член 71 
став 1); 

37) определување дел од амортизациониот фонд^ 
што се формира од киријата за деловните просто^ 
рии во зградите во општонароден имот, за уплату-
вање во фондот за изградба на станбени згради 
(член 71 став 2); 

38) определување дел од киријата за уплатува^ 
ње во амортизациониот фонд (член 73); 
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39) донесување прописи за начинот на употре-
ба на средствата на фондовите (член 74); 

40) определување дел од киријата за деловните 
простории во зградите во приватна сопственост за 
уплатување во фондот за изградба на станбени 
згради (член 77 став 1); 

41) вршење непосреден надзор над управува-
њето со станбени згради (член 80 став 1); 

42) распуштање на куќниот совет (член 81, 
став 1); , ' 

43) определување присилна управа (член 81 
став 1); 

44) донесување прописи за враќањето на стан-
бените згради односно на станбените простории на 
нивната намена, ако тие згради се употребуваат за 
други цели (член 86); 

45) донесување прописи за начинот на распо-
лагање со станови и со станбените згради со кои 
непосредно располагаат одделни надлештва и уста-
нови (член 88); 

46) определување со станбените згради што се 
сопственост на станбени задруги, до донесувањето 
на закон за станбените задруги, да управуваат тие 
задруги (член 89); 

47) определување за кои деловни простории мо-
раат да се формираат куќни совети (член С1а став 2); 
став 2); 

48) пропишување на административните казни 
за повреда на одредбите од Уредбата за управува-
ње со станбените згради (член 93). 

Работите од точ. 9, 10, 36—40, 45 и 46 ги вршат 
обата собори рамноправно, работата од точката 2 
— обата собори на заедничка седница, работите од 
точ. 1, 3, 6, 11—13, 15—21, 23—25, 27—32, 42—44 и 47 
— општинскиот собор, работите од точ. 33 и 35 — 
советот надлежен за комунално"станбените работи, 
работите од точ. 5 и 14 — претседателот на народ-
ниот одбор, работите од точката 48 — соборот на 
народниот одбор во чиј делокруг е донесување на 
прописи за чија повреда се пропишуваат админи-
стративни казни, работите од точ. 4, 7, 8, 22, 34 и 41 
— органот на управата надлежен за комунално-
станбените работи, а работите од точката 26 на 
претходниот став — органот на народниот одбор 
надлежан за назначување службеници на народ-
ниот "одбор. 

б) Градежништво 
УРЕДБА ЗА ГРАДЕЖНОТО ПРОЕКТИРАЊЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54) 

Член 106 
Советот надлежен за работите на градежни-

штвото дава одобренија за оснивање на проектант^ 
ски бирои (член 3). 

УРЕДБА ЗА ГРАДЕЖНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52) 

Член 107 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) вршење на сите работи на градежна инспек-

ција од досегашната надлежност на народниот Од-
бор на околијата, ако одделни од тие работи со 
одредбите од Посебниот дел на оваа уредба или со 
посебни прописи не се ставени во надлежност на 
околиските органи; 

2) донесување решенија по предлог од граде-
жен инспектор за уривање на градежни објекти, 
освен на објектите на основната инвестициона 
изградба (член 15 и 16). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на градежната инспекција. 

УРЕДБА ЗА ГРАДЕЊЕТО („Службен лист на 
. ФНРЈ", бр. 14/52, 5/54 и 53/56) 

Член 108 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање градежна дозвола и продолжување 

на нејзината важност (член 26 и 34); 

2) примање пријави за изведување на истра-
жните работи за почетокот на изведувањето на 
градежен објект (чл. 30 и 37); 

3) формирање комисија за технички преглед на 
изведениот градежен објект (чл. 40, 41. и 42); 

4) донесување решение со кое градежен објект 
се прима или се прима со забелешки или се одбива, 
како и донесување решение за дозвола на употре-
бата на градежен објект од капитална изградба 
(член 44 став 1 и член 47 став 2); 

5) издавање дозвола за употреба на градежен 
објект од општествениот стандард ако по изведе-
ниот технички преглед градежниот објект е при-: 
мен и ако е оспособен за употреба (член 47 став 3). 

Работите од точката 1—5 на претходниот став 
ги врши органот на управата надлежен за работите 
на градежништвото. 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГРАДЕА 
ЖНА ДОЗВОЛА („Службен лист на ФНРЈ% 
бр. 24/52) 

Член :09 
Органот на управата надлежан за работиве на; 

градежништвото донесува решенија за забрана на' 
извршувањето на пријавените преправки и упату-
вање на инвеститорот да бара градежна дозвола 
односно одобрение ако преправките за чие изведу^ 
вање е поднесена само придава, спаѓаат во рабо^ 
тите што можат да се изведуваат само врз основа' 
на градежна дозвола (член 25). 

ПРАВИЛНИК ЗА КОЛАУДАЦИЈА И СУ-ч 
ПЕРКО А ЛУД АЦИ Ј А НА ИЗВЕДЕНИТЕ ГРАв 
ДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/54) 

Член НО 
Органот на управата надлежен за работите нЅ 

градежништвото определува, по писмено барање дд 
инвеститорот или изведувачот, претседател на ко^ 
мисијата, ако во срокот од членот 3 став 3 на ођој 
правилник не изберат претставници, како и дру^ 
гите членови на комисијата ако инвеститорот, и 
изведувачот не ги'изберат на начинот пропишав 
во членот 5 став 2 на овој правилник (член 8 
став 4). 

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА1 

ИНЖЕНЕРИТЕ Л ТЕХНИЧАРИТЕ Ш У Ш 
ОДГОВОРНИ РАКОВОДИТЕЛИ ЗА ЏООШ 
ДЕЛНИ ВИДОВИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ Ц 
РАБОТИ („Службен лист на ФНРЈ", б ^ 
15/55) 

Член 111 
Органите на управата на народниот одбор гД 

вршат овие работи: 
1) одлучување, по предлог од градежниот ина 

спектор, одговорниот раководител за изведувања 
на објектите и дејствијата наведени во ^ленфф I 
точ. 5—8 од Правилникот, да мора да биде и н ж Л 
нер (член 3 став 2); 

2) одлучување, по предлог од градежниот адм 
спектор, одговорниот раководител за изведувања 
на објектите и работите наведени во членот 4 став. 
2—5 од правилникот, да мора да биде инженера 
архитект (член 4 став 2); 

3) повремено забранување на натамошното ИЗВЈМ 
дување на работите ако градежниот инспектор 
утврди дека лицето што раководи со работите нема 
потребно овластување за одговорен раководител на' 
тој вид градежни објекти или работи (член 7 став 2).' 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став тЏ 
врши органот на управата надлежен за работите 
на градежништвото. 

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СТАТИВ 
СТИЧКА РЕГИСТРАЦИЈА НА СИТЕ ГРА^ 
ДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ И ПО 
ЗАВРШЕТОКОТ НА ГРАДЕЊЕТО, КАКО И 
НА СИТЕ УРНАТИ ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54) 

Член 112 
Органите на управата на народниот одбор Ш 

вршат овие работи: 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

1) заверување на статистичките обрасци и до-
ставување до републичкиот завод за статистика 
(точка 3); 

Ђ давање податоци за завршните градежни 
Објекти на кои не се применуваат одредбите од 
Уредбата за градење (точка 5). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите на 
Градежништвото. 

I. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
УРЕДБА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА ПОЛОВИ-
ВЕ БОЛЕСТИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 99/48) 

Член 113 
Органот на управата надлежен за работите на 

Народното здравје ги упатува лицата што го од-
бегнуваат или неоправдано го прекинуваат лекува-
њето, како и лицата кои поради своето занимање 
или односот спрема околината претставуваат осо-
бено опасен извор на зараза, на присилно лекува-
ње во болница (член 11 ст. 2 и 3). 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, 
ПРЕГЛЕД, ЛЕКУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА 
БОЛНИТЕ ОБОЛЕНИ ОД ПОЛОВИТЕ БО-
ЛЕСТИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/49) 

Чл4н 114 
Органот на управата надлежен за работите на 

Народното здравје ги повикува на преглед лицата 
кои во пријавата за изворот на заразата се означе-
ни како извор на зараза (точка 4 став 1). 

УРЕДБА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА ТРАХО-
МАТА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 99/48) 

Член 115 
Органите на управата на народниот одбор ги 

Вршат овие работи: 
1) давање одобрение на лице оболено од тра-

урна кај кое е утврдено заразно лачење од тра-

?'сома за премин во друго место на сезонска работа 
член в став 2); 

2) упатување на лице што одбегнува г неоправ-
дано го прекинува лекувањето на присилно лекува-
л е во болница или амбуланта (член 9 став 2). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 

Г2И органот на управата надлежен за работите 
народното здравје. 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ, 
ПРЕГЛЕДОТ, ЛЕКУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА 
НА ЛИЦАТА БОЛНИ ОД ТРАХОМА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 67/49) 

Член 116 
Органите на управата на народниот одбор ги 

Вршат овие работи: 
1) организирање навремени комисии за преглед 

На очите на лицата оболени од трахома (точка 2 
став 1)ѕ . - . 

2) формирање лекарска комисија за преглед на 
ђчите на лицата во тракомичии подрачја (точка 3 
Став 2); 

31 преземање мерки лицата што заминуваат од 
^рахомско подрачје на сезонска работа да се под-
ложат на лекарски преглед пред заминувањето и 
по враќањето од работа (точка 3 став 3). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
^рши органот на управата надлежен за работите 
На народното здравје. 

УРЕДБА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА ЕНДЕМ-
СКИОТ СИФИЛИС („Службен лист ма 
ФНРЈ", бр. 23/49) 

Член 117 
Органите на управата на народниот одбор ги 

Вршат овие работи: 
1) организирање работата на сузбивање на ен-

Демскиот сифилис на своето подрачје и за таа цел 
Обезбедување потребни простории и превозни сред-
ства (член 3 став 2); 

2) упатување во болница на лица оболени од 
ендемски сифилис (член 7 став Џ. 

Работите од точ. 1 и 2 ед претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на народното здравје. 

УРЕДБА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДОЗВОЛЕНО ПОМЕТНУВАЊЕ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ-, бр. 4/52) 

Член 118 
Органот на управата надлежен за работите на 

народното здравје го известува надлежниот јавен 
обвинител за случаите каде постои сомневање дека, 
е во прашање казниво пометнување (член 15 став 2). 

УРЕДБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/53) 

Член 119 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат . 

овие работи: 
1) именување и разрешување на управниот од-

бор и определување бројот на чланови на управ-
ниот одбор на здравствена установа што ја основал 
(член 2 став 3 и член 8 став 2): 

2) суспендирање на управниот одбор или на 
одделни негови членови и пред истекот на срокот 
за кој се именувани (член 5); 

3) давање Согласност на правилата за органи-
зацијата и работата на установа (член 9 став 2 
точка 1); . ш 

4) давање согласност на ценовник на услуги 
(член 9 став 2 точка 4); 

5) запирање на извршувањето на незаконит за-
клучок на управниот одбор додека народниот одбор 
не донесе конечно решение (член 19 ст. 2 и 3). 

Работите од точката 1 ги вршат обата собори 
во заедничка седница, а работете од точ. 2—5 од 
претходниот став — советот надлежен за работите 
на народното здравје. 

УРЕДБА ЗА НАДЗОР НАД ПРОИЗВОД-
СТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/55) 

Член 120 
Органот на управата надлежен за работите на 

народното здравје врши надзор над продажбата 
на опојни дроги на мало (член 7 став 1). 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕНОСОТ НА МРТОВЦИ 
(„Службен лист на ФНРЈ4, бр. 55/48) 

Член 121 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) давање одобрение за пренос на мртовец за-

ради закоп (член 2); 
. 2) определување службеник кој присуствува на 

ископувањето на трупот и преносот на мртовец 
(член 12 став 1). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
ВЈЗШИ органот на управата надлежен за работите 
на народното здравје. 

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ ПРОТИВ 
ДИФТЕРИЈА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/49) 

Член 122 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) организирање и раководење со бележењето 

против дифтерија на своето подрачје (член 8 став 
1 и член 9 точка 3), х 

2) вршење надзор над бележењето против диф-
терија (член 11 став 2). 

Работите од точката 1 ги врши органот на 
управата надлежен за работите на народното 
здравје, а работите од точката 2 од претходниот 
став - органот на управата надлежен за работите 
на санитарната инспекција. 
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ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
СТАНИЦИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/49) 

VЧлен 123 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 1) основање на здравствена станица 
(член 2 став 1); 

2) определување подрачје на здравствена ста-
ница (член 2 став 2). 

Работата од точката 1 ја вршат обата собори 
рамноправно, а работата од точката 2 од претход-
ниот став — советот надлежен за работите на на-
родното здравје. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЛЕ-
КУВАЛИШТА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/49) " 

Член 124 
Обата собори на народниот одбор рамноправно 

основуваат природни лекувалишта (член 4 точ-
ка 4). 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈА и РАБОТЕЊЕ НА АНТИТУБЕРКУ-
ЛОЗНИТЕ ДИСПАНЗЕРИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/49) 

Член 125 
Народниот' одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање на антитуберкулозен диспанзер 

(член 3 став 1); 
2) определување подрачја за работа на анти-

туберкулозен диспанзер (член 4 став 1); 
3) вршење стручио-методолошки надзор над 

работата на диспанзер непосредно или преку струч-
ни установи или лица (член 13 став 2). 

Работата од точката 1 ја вршат обата собори 
рамноправно, работата' од точката 2 — советот 
надлежен за работите на народното здравје, а ра-
ботата од точката 3 од претходниот став — орга-
нот на управата надлежен за работите на народ-
ното здравје. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА АМБУЛАНТИТЕ 
(^Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/49) 

Член 126 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање на амбуланти (член 2 точка 2); 
2) определување подрачја за работа на амбу-

лантите (член 3 став 2); 
3) определување поликлиники односно болници 

за вршење стручно-методолошки надзор над рабо-
тата на амбулантите (член 21). 

Работата од- точката 1 ја вршат обата собори 
рамноправно, работата од точката 2 — советот 
надлежен за работите на народното здравје, а ра-
ботата од точката 3 од претходниот став органот 
на управата надлежен за работите на народното 
здравје. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈА и РАБОТЕЊЕ НА ПОЛИКЛИНИКИ-
ТЕ („Службен лист на ФНРЈ", бр.. 81/49) 

Член 127 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање на поликлиники (член 2); 
2) определување подрачје за работа на поли-

клиниките (член 3 став 2); 
3) вршење општ надзор над работата на поли-

клиниките (член 21). 
Работата од точката 1 ја вршат обата собори 

рамноправно, работата од точката 2 — советот 
надлежен за работите на народното здравје, а ра-
ботата од точката 3 од претходниот став — органот 
на управата надлежен за работите на народното 
Здравје, 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈА и РАБОТЕЊЕ НА ДЕТСКИТЕ ДИС-
ПАНЗЕРИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
88/49) 

Член 128 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање на детски диспанзери (член 2); 
2) вршење стручно-методолошки надзор над 

работата на детските диспанзери (член 5). 
Работата од точката 1 ја вршат обата собори 

рамноправно, а работата од точката 2 од претход-
ниот став — органот на управата надлежен за ра-
ботите на народното здравје. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА ДИСПАНЗЕРИТЕ^ 
ЗА ЖЕНИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
96/49) 

Член 129 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање на диспанзери за жени (член 2); 
2) определување подрачјата работа на диспан-

зерите за жени (член 3 став 1); 
3) вршење стручен надзор над работата на 

диспанзерите за жени (член 5). 
Работата од точката 1 ја вршат обата собори 

рамноправно, работата од точката. 2 — советот 
надлежен за работите на народното здравје, а ра-
ботата од точката 3 од претходниот став — органот 
на управата надлежен за работите на народното 
здравје. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА РОДИЛИШТА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/49) 

Член 130 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање на родилиштач (член 2); 
2) определување подрачје на родилиштата (член 

3 став 1); 
3) вршење стручен надзор над работата на ро-

ди лиштата (член 4). 
Работата од точката 1 ја вршат обата собори 

рамноправно, работата од точката 2 — советот на-
длежен за работите на народното здравје, а рабо-
тата од точката 3 од претходниот став — органот на 
управата надлежен за работите на народното 
здравје. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА И РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/49) 

Член 131 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи' 
1) основање на аптеки (член 2); 
2) вршење стручен надзор над работата на апте-

ките (член 7). 
Работата од точката 1 ја вршат обата собори 

рамноправно, а работата од точката 2 од претход-
ниот став — органот на управата надлежен за ра-
ботите на народното здравје. 

ОДЛУКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И РАБО-
ТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНО-
ВИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/53) 

Член 132 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) плаќање надоместок за лицата што според 

Уредбата за пресметување и наплата на трошо-
ците во државните здравствени установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/48) се ослободени ед 
плаќање надоместок во здравствени установи (освен 
за лицата сместени во болници за душевни боле-
сти) — (точка 15 став 1); 

2) плаќање надоместок за услугите што ги да-
ваат детските домови, мајчинските домови, родила 
ните домови и станиците за брза помош за сите 
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лица што имаат живеалиште на подрачјето на оп-
штината, освен за лицата од точката 14 од одлу-
ката (точка 16); 

3) плаќање надоместок за услугите што здрав-
ствените установи по налог на судовите, јавните 
обвинителства или органите на државната управа 
им ги даваат на лицата што имаат живеалиште на 
подрачјето на општината, освен ако е со посебни 
прописи определен друг орган за плаќање на овие 
трошоци, освен услугите што им се даваат на ли-
цата од точката 14 на одлуката (точка 18 став 2); 

4) плаќање надоместок за лицата што според 
Уредбата за пресметување и наплата на трошоците 
во државните здравствени установи плаќаат само 
половина надоместок (точка 19); 

5) плаќање надоместок на здравствени установи 
на своето подрачје за лица за кои таквиот надоме-
сток го плаќа народниот одбор, а кои се ослободени 
од плаќање надоместок и на кои не може да им се 
утврди местото на живеењето (точка 21); 

6) плаќање надоместок за лица од подрачјето 
на општината, ако тој надоместок не го плати дол-
жникот во срокот од точката 25 ст. 2 и 4 од од-
луката (точка 25 став 5). 

Работите од точ. 1—6 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на народното здравје. 

ОДЛУКА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУ-
ВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/55) ^ 

Член 133 
Органот на управата надлежен за работите на 

народното здравје го известува надлежниот анти-
туберкулозон диспанзер односно домот на народното 
Здравје или здравствените станици, ако на подра-
чјето на општината не постои антитуберкулозен 
диспанзер, за смртта на лице умрено од активна ту-
беркулоза во срок од 5 дена од денот на приемот на 
пријава за смртта на такво лице (точка 3). 

НАРЕДБА ЗА БЕЛЕЖЕЊЕ ПРОТИВ ТУ-
БЕРКУЛОЗА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/50 и 46/51) 

Член 134 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) изработување операти,вен план за бележење 

против туберкулоза во согласност со оперативниот 
план на околијата и организирање на бележењето 
на подрачјето на општината (точка 6 ст. 1 и 2); 

2) вршење општ надзор над бележењето про-
тив туберкулоза (точка 9); 

3) определување лица што ќе вршат бележење 
против туберкулоза (точка 8 став 1). 

Работите од тон. 1—3 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на народното здравје. 

УРЕДБА ЗА ЈОДИРАЊЕ НА СОЛТА ЗА 
ПРЕХРАНА НА ЛУЃЕТО И ДОМАШНИТЕ 
ЖИВОТНИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/53) 

Член 135 
Органот на управата надлежен за работите на 

санитарната инспекција врши контрола на пакз'ва-
њето, сместувањето, транспортот и прометот на јо-
дирана на солта (член 3). 

4. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕ ДЕТСКИ ЈАСЛИ 
И ДЕТСКИ. ГРАДИНИ („Службен лист на 
ФНРЈ",' бр/ 81/48) 

Член 136 
Органот на управата надлежен за работите на 

социјалната заштита врши надзор над работата на 
детските јасли и детските градини (чл. 10 и 12).. 

НАПАТСТВИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РА-
БОТЕЊЕ НА ДЕТСКИТЕ ЈАСЛИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/4в) 

Член 137 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) водење регистар на детските јасли (точка 2 

став 2); 
2) вршење стручно-методолошки надзор над ра-

ботата на детските јасли (точка 23). 
Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 

врши органот на, управата надлежен за работите 
на социјалната заштита. 

УРЕДБА ЗА ПАРИЧНАТА ПОМОШ НА ФА-
МИЛИИТЕ ЧИИ ХРАНИТЕЛ!! СЕ НАО-
ЃААТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУ-
ЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 
АРМИЈА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/52) 

Член 138 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) обезбедување издршка на хранител и на не-

говата фамилија, ако хранителот остане наполно 
и трајно неспособен за работа, а нема право на со-
цијално осигурување (член 7 став 3); 

2) донесување решение за помош на фамилиите 
чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена 
служба (член 9 став 1). 

Работата од точ. 1 и 2 од претходниот став ја 
врши органот на управата надлежен за работите 
на социјалната заштита. 

УРЕДБА ЗА НАПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ТРА-
ЕЊЕТО НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА" („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 42/54) 

Член 139 
Обата собори на народниот одбор рамноправно 

формираат фондови за заштита на децата, и опре-
делуваат органи за вршење контрола на наплатата 
на средствата на фондот и на нивната употреба 
(член 6). 

УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКО-
НИТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА, РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54) 

Член 140 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) формирање фонд за заштита на децата, про-

пишување начинот за употреба на средства на фон-
дот и определување органи што ќе вршат контрола 
на наплатата на средствата на фондот и на нив-
ната употреба (член 6); 

2) вршење контрола на наплатата на средства-
та на фондот и на нивната употреба (член 6). 

Работите од точката 1 ги вршат двата собори 
рамноправно, а работите од точката 2 — органот 
на управата ладлежен за работите на финансиите^ 

УРЕДБА ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 36/55, 1/56 и 26/56) 

Член 141 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за додатокот на деца 
се ставени во нивната надлежност, со следните из-
мени и дополненија: 

1) спроведување постапка заради утврдува-
ње на напуштањето на домаќинство на роднина 
кој е сопственик на земјоделски имот (член 40 
став 1 точка 6) — врши органот на управата на-
длежен за рабртите на социјалната заштита: 

2) формирање посебна комисија заради грижи 
за децата и младината (член 45 став 3) — врши 
советот надлежен за работите на социјалната за-
штита. 
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ОДЛУКА ЗА ИЗДРШКА НА ДЕЦАТА И НА 
ДРУГИ ЛИЦА СМЕСТЕНИ ВО СОЦИЈАЛНИ 
УСТАНОВИ НА ПОДРАЧЈЕ НА ДРУГ НА-
РОДЕН ОДБОР ИЛИ НА ТЕРИТОРИЈА НА 
ДРУГА НАРОДНА РЕПУБЛИКА („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

Член 142 
Обата собори во заедничката седница вршат 

сбесбсдЈЕаи е средства за издршка на децата и 
другите лица што ги упатуваат заради сместување 
Е о социјални установи на подрачје на друг народен 
одбор (точна 1). 

БРА ВИ Л НИК ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ВОЕНИ-
ТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА И ЗА ДАВА-
ЊЕ ПРОТЕЗИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1Ѕ/51) 

Член 143 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршѕ? овие работи: 
1) издавање објава ,на воен инвалид од" војната 

за бесплатно возење до лекувалиштето и назад 
(член 27); 

2) заверка на лекарски рецепти на воените ин-
валиди од Бојните заради добивање бесплатни ле-
кови (член 59 став 1). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на социјалната заштита. 

5. ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЛУ-
ЖБАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТРУДОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52) 

Член 144 
,Народниот одбор ги врши овие работи: 
1) основање биро за посредување на трудот за 

подрачје на општина (член 2 став 1); 
2) определување претставник во управниот од-

бор на бирото за посредување на трудот и назна-
чување шеф на бирото, односно раководител на 
рефератот за посредување на трудот на помор-
ците (чл. 3, 4 и 5). 

Работата од точката 1 ја вршат двата собори 
рамноправно, а работите од точката 2 од претход-
ниот став — обата собори во заедничка седница. 

УРЕДБА ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/53, 5/54, 57/54, 22/55 и 30/55) 

Член 145 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) обезбедување соодветно запослување на 

уживател на посебен привремен додаток со цел за 
негово стручно оспособување (член 27а став 5); 

2) обезбедување соодветно запослување на ужи-
вател на посебен привремен додаток кој повторно 
ќе се оспособи за работа (член 27а став 6). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на трудот и работните односи. 

УРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/55) 

Член 146 
Органот на управата надлежен за работите на 

инспекцијата на трудот донесува решенија со кои 
се утврдува дека не се извршени пропишаните или 
наредените мерки за заштита на здравјето и жи-
вотот на запослените лица (член 80 ст. 2 и 5). 

УРЕДБА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА 
- ПЕНЗИОНИСАНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр 19/55) 
Член 147 

Органите на народниот одобр ги вршат овие 
работи: 

1) формирање комисија за подрачје на општи-
на (член 6); 

2) именување претседател и членови на пензи-
она комисија (член 6); 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши советот надлежен за работите на трудот и 
работните односи.' 

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА ВОЈ-
НИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/47) 

Член 148 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) вршење контрола над извршувањето на од-

редбите од овој правилник (ч,лен 2 точка 3); 
2) контролирање на претпријатијата во поглед 

на нивната обврска за примање и запослување на 
воени инвалиди од војните и, по потреба, доста-
вување извештаи до надлежниот местен синдика-
лен совет на Единствените синдикати на Југосла-
вија, а против одговорните раководители што не 
се придрлсуваат за законските одредби за презе-
мање потребни мерки (член 5). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на трудот и работните односи. 

општ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И 
ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ 
РАБОТЕЊЕТО („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/47, 36/50 и 56/51) 

Член 149 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) определување кои претпријати ја .^ должни 

да подигнат санитетска станица (член 104 став 9); 
2) определување, во смисла на издадените упат-

ства, кои претпријатијата се должни да имаат ф а -
брички хигиеничари (член 106 став 2). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на трудот и работните односи. 

ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХ-
НИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ВО ГРА-
ДЕЖНИШТВОТО („Службен лист на ФНРЈ"; 
бр. 46/47) 

Член 150 
Советот надлежен за работите нџ трудот и ра-

ботните односи определува во спогодба со надлеж-
ните санитарни органи кои претпријатија се дол-
жни да подигнат санитетска станица на градилиште 
(член 156). 

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА 
ПЕРСОНАЛОТ ЗАПОСЛЕН ВО ТРГОВИЈАТА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/52) 

Член 151 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи 
1) донесување решение за скратување на про-

пишаната комерцијална пракса за лицата што осо-
бено се истакнуваат со резултати од својата работа 
и кога, според оцената на посебна комисија за оцена 
на стручната спрема на работниците, се способни 
да вршат определени работи (член 10 став 1);-

2) определување комисија за вршење на рабо-
тите од членот 10 став 1 (член 10 став 3); 

Работите од точката 2 ги врши советот надле-
жен за работите на трудот и работните односи, а 
работите од точката 1 од претходниот став — ор-
ганот на управата надлежен за работите на трудот 
и работните односи. 

НАРЕДБАТА ЗА ОБВЕЗНО СНАБДУВАЊЕ 
- НА РАБОТНИЦИТЕ СО ГАЗИРАНА СОЛЕНА 

ВОДА в о ОДДЕЛЕНИЈАТА СО ВИСОКА 
ТЕМПЕРАТУРА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40/47) 

Член 152 
Органот на управата надлежен за работите на 

трудот и работните односи ги определува одделе-ѕ 
ни јата во кои мора да има организирано снабдувања 
работниците со газирана солена вода (точка 2). 
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НАРЕДБА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ 
ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА НОВО-
ОСНОВАНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗА-
ЦИИ („Службен. лист на ФНРЈ", бр. 25 57) 

' Член 153 
Народниот одбор и неговите органи сите работи 

што со Наредбата за постапката за утврдување ни-, 
вото на тарифните ставови во тарифните правил-
ници на новооснованите стопански организации се 
ставени во нивната надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

- обата собора рамноправно — ја определу-
ваат височината на тарифните ставови во тариф-
ните правилници на новооснованите стопански орга-
низации точка 1). 

НАПАТСТВИЕ ЗА РАСКИНУВАЊЕ ДОГО-
ВОРИТЕ ЗА УЧЕЊЕ ВО СЛУЧАИТЕ НА 
ПРЕМИНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТО-
ПАНСТВОТО в о ИНДУСТРИСКИТЕ ШКО-
ЛИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50) 

Член 154 ' 
Органот на управата надлежен за работите на 

трудот и работните односи врши раскинување на 
договори за учење во случај на меѓусебна спогодба 
или поради преминување на ученици во индустри-
ски училишта (точка 2). 

6. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА 

УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТА НА 
ШКОЛСКИТЕ КУЈНИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/49) 

Член 155 
Органот на управата надлежен за работите на 

школството врши надзор над работата на училиш-
ните кујни (член 7 став 3)г 

НАПАТСТВИЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО И СНАБ-
ДУВАЊЕТО НА ШКОЛСКИТЕ КУЈНИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/50) 

Член 156 
Народниот одбор М неговите органи ги вршат 

овие работи: 
^ 1) изработување план на мрежа на'училишни 

кујни на своето подрачје (точка 1); 
2) обезбедување финансиски средства за осно-

вање и правилно работење на училишните кујни 
(точка 9); 

3) организирање и издавање храна за време на 
празниците и'училишните одмори (точка 20); 

4) обезбедување инвентар за училишна кујна 
(точка 23). 

Работата од точката 2 ја вршат обата собора 
рамноправно, а работите од точ. 1, 3 и 4 од прет-
ходниот став — органот на управата надлежен за 
работите на школството. 

УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ 
НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ УСТАНОВИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 107/49) 

Член 157 
Органот на управата надлежен за работите на 

просветата и културата врши надзор над работата , 
на културно-нрооветните установи (член 10). 

7. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
УРЕДБА ЗА ЛИЧНИТЕ КАРТИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/48 и 38/50) 

Член 158 
Органот на управата надлежен за внатрешните! 

работи им издава лични карти на државјани на 
ФНРЈ (член 8 ст. 1 и 2) и води евиденција за ли-
чните карти (член 11), 

УРЕДБА ЗА КОНТРОЛА НА ПОСАДАТА НА 
ПЛОВИЛАТА ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛО-
ВИДБА („Службел лист на ФНРЈ", бр. 20/50) 

Член 159 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи прима пријави во случај на пристанување 
на пловило надвор од определените пристаништа 
поради виша сила и прима пријави на странско 
пловило за пристанување надвор од определените 
пристаништа (член 7 став 1 и член 8 став 1). 

УРЕДБА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Б О Р А В О К 
КОТ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50) 

Член 160 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи прима пријави и одјави за постојан и по^ 
времен престој и за промена на стан (член 4 став 1). 

УРЕДБА ЗА СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ 
ПАТИШТА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/50)' 

Член 161 
Општинскиот собор ги пропишува за одделни 

видови моторни возила помалите брзини -за дви-
жење низ населени места (член 13 став 4). 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. -98/46) 

Член 162 т 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) водење евиденција за државјаните на народ-

ната република (државјани на ФНРЈ) (член 2); 
2) запишување во книгата на државјаните на 

лице што ќе го примени местото на живеењето во 
границите на народна република (член 9 став 1); 

3) издавање свидетелство за државјанство 
(член 16). . \ 

Работите од точ. 1—3 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатрашни-
те работи. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/54) 

Член 163 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) продолжување срокот за важење на дозволи 

најмногу за 15 дена (член 6 став 2); 
2) издавање лична карта . за жителите на по-

гранична зона (член 11). 
Работите^од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 

врши органот на управата, надлежен за внатре-
шните работи. 

НАРЕДБА ЗА ЗАШТИТА СЕЈАНИЈАТА ОД 
ПОЖАР („Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/48) 

Член 164 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) организирање непрекинат надзор над поли-. 

њата посеани со стрмни посеви (точка 1 под I); 
2) издавање наредба на граѓаните од своето по-

драчје ,да земат учество во гаснењето на пожар со 
лична работа и превозни средства и алат во случај 
на пожар од поголеми размери (точка 2 под И). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатрешни^ 
те работи/ За работите од точката 2 потребна е со-
гласност од претседателот на народниот одбор на' 
општината. 

НАПАТСТВИЕ ЗА ПОСТАПКАТА СО НАЈн 
ДЕНИ ПРЕДМЕТИ („Службен лист на ФНРЈ4% 
бр. 93/49) 

,Член 165 
Органите на управата на народниот одбор ги вр-ѕ 

шат овие работи: 
1) примање од наоѓач односно од Народната мин 

Циција најден предмет (точ. 2 и 5)Ј 
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2) преземање потребни мерки за запазување на 
предметот и за пронаоѓање на лице што го загубило 
предметот (точка 3); 

3) огласување односно објавување на наоѓањето 
на предмет од помала вредност (точка 6); 

4) продавање на најдените предмети што се по-
дложни на расипување или се негодии за чување 
(точка 7 став 1). 

Работите од том. 1—4 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен, за внатрешни-
те работи. 

УПАТСТВО ЗА ПОСТАПКАТА ВО СЛУЧАЈ 
НА БЕГСТВО НА ЧЛЕН НА ПОСАДА ОД 
БРОД НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА 
ФНРЈ ВО СТРАНСТВО И НА ЧЛЕН НА ПО-
САДА ОД БРОД СО СТРАНСКО ЗНАМЕ ВО 
ЛУКИТЕ НА ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/53) 

Член 166 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи постапува со предметите, неисплатената пла-
та и друг имот на одбегнатиот член на посада спо-
ред Напатствие^ за постапката со најдени предме-
ти - „Службен лист на ФНРЈ", бр. 93/49 - (точка 
7 ст. 1 и 2). 

а. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 
УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ЦЕНТРИ ЗА 
ВОНАРМИСКО ВОЕНО ВОСПИТАНИЕ НА 
НАРОДОТ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/53) 

Член 167 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање центар за вонармиско военох воспи-

тување на народот во своето седиште (член 2); 
2) именување членови на стручниот одбор на 

центарот (член 4 став 1); 
3) давање упатства за работа на стручниот од-

бор на центарот (член 5); 
4) именување управник на центарот и потребен 

број други службеници Што ги плаќа народниот од-
бор од своите средства (член 6 став 1); 

- 5) обезбедување во буџетот материјални сред-
ства потребни за работа на центарот (член 7 став 1); 

6) донесување поблиски ^одредби за организаци-
јата и работата на центарот (член 8 став 1). 

Работата од точката 5 ја вршат обата собори 
рамноправно, работите од точ. 1 и 6 — општинскиот 
собор, работите од точ. 2 и 4 — комисијата на народ-
ната одбрана, а работата од точката 3 од претход-
ниот став — органот на управата надлежен за ра-
ботите на народната одбран^. 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБА-
ТА НА ПРЕДВОЈНИЧКАТА ОБУКА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

Член 168 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) раководење со службата на предвојничката 

обука и грижи за нејзината организација и за спро-
ведување со работничката и селанска младина на 
подрачјето на општината (член 1); 

2) организирање одреди на предвојничка обука 
на подрачјето на општината (член 3); 

3) непосредно организирање и изведување на 
предвојничка обука со работничката и селската 
младина, кога оваа обука се изведува во подрачје 
на општина во рамките на одред на предвојничка 
обука (член 3); 

4) евидентирање на работничката и селската 
владина што подлежи на предвојничка обука на 
Подрачје на општината и осигурување нејзина 
вклучување и учество во предвојшдоката обука 
(член 3); 

5) вршење надзор над работата , на одредите на 
предвојничка обука на општината И над извршува^ 
њето на обврската ич стопанските претпријатија во 
врска со службата на пред војничката обука (член 3). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши комисијата на 
народната одбрана, а работите од точ. 3—5 од прет-
ходниот став — органот на управата надлежен за 
работите на народната одбрана. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОДЛИКУВАЊЕТО ЗА' 
ПРЕДВОЈНИЧКА ОБУКА („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/52) 

Член 169 
Претседателот на народниот одбор му преда-

ва одликување на одликуваното лице (член 5 
став 2). 

1 УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОДБО-
РИТЕ, КОМИСИИТЕ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
И ЛОКАЛНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА1 

НАРОДНАТА ОДБРАНА („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/56) 

Член 170 
Народниот одбоЈ) и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за организацијата на 
одборите, комисиите и републичките и локалните 
органи на управата на народната одбрана, се ста-
вени во нивната надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

1) формирањето, утврдувањето на бројот на 
членовите и именувањето на членови на комисија 
на народната одбрана (член 2 став 2 и член 5 став 
4) — ги вршат обата собори во заедничка седница;1 

2) назначувањето на шеф на отсек односно ре-ѕ 
ферент на народната одбрана во општината (член 
17) — ги врши органот надлежен за назначување.: 

9. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 
УРЕДБА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ 
ТРОШОЦИ („Службен, лист на ФНРЈ", бр.; 
28/55 и 26/56) 

Член 171 
Општинскиот собор донесува одлука за давање 

надоместок до 50% од дневницата што ја имаат! 
службениците на околијата и општината за слу-
жбени патувања или за работа на теренот која се 
врши во границите на општината на оддалеченост 
до 10 километри од потесното подрачје на општи-
ната (член 37). 

НАРЕДБА ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА ВОЗ-
ДУХОПЛОВИТЕ ЗА ЛИЦАТА ШТО СЕ НА1 

ГОДИШЕН ОДМОР („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/59) 

Член 172 
Органот на управата надлежен за работите на 

општата управа им ја заверува потврдата (објавам 
та) за користење годишен одмор на членовите на; 
селанските работни задруги (точка 2 алинеја' 3).; 

УПАТСТВО ЗА ХОНОРАРНИТЕ СЛУЖБЕ-
НИЦИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/54) 

Член 173 
Органот на управата надлежен за работите на 

општата управа во границите што ќе му ги опре-
дели советот за работи на општата управа дава 
согласност во поглед на височината на хонорарот 
по час за предавачите на курсеви, за членовите 
на испитни комисии и во други слични случаи 
(точка 9 став 2). 

10. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ОП-
ШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

УРЕДБА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБВРЗНИЦИ ЗА? 
4 НАДОМЕСТУВАЊЕ ИМОТОТ ИЗДВОЕН ВО 

СЕЛСКОСТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН ФОНД 
НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/54) 

Член 174 
Органот на управата надлежен за работите од 

областа на имотно-правните односи И дава писмен 
налог на Народната банка на ФНРЈ за издавање 
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обврзници на поранешни сопственици на земјиште 
издвоено во селскостопанскиот земјешен фонд на 
општонародниот имбт (член 10 став 1). 

ПРАВИЛНИК ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИОТ ЗЕМЈИШЕН 
ФОНД НА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/53) 

Член 175 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) водење евиденција за селскостопанскиот зем-

јишен фонд на општонародниот имот на подрач-
јето на општината (член 2); 

2) водење и чување регистар, именик на кори-
сниците и збирка на исправи (член 9); 4 

3) формирање посебна комисија за организира-
ње евиденција (член 10 став 1); 

4) преземање потребни мерки во случај на не-
законито користење земјиштеч што му припаѓа на 
селскостопанскиот фонд на општонародниот имот 
(член 15). 

Работите од точ. 1—4 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на имотноправните односи. 

НАПАТСТВИЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СОП-
СТВЕНОСТА НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ' 
НЕДВИЖНОСТИ НА СТРАНСКИТЕ ДР-
ЖАВЈАНИ, СТРАНСКИТЕ УСТАНОВИ ИЛИ 
СТРАНСКИТЕ ПРИВАТНИ ИЛИ ЈАВНО-
ПРАВНИТЕ ЛИЦА („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/48) 

Член 176 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) присобирана податоци за сите , недвижно-

сти на странски државјани, странски установи или 
странски приватни или јавноправни лиц^ (точка I); 

2) примање пријави за недвижен имот на 
странски државјани, странски установи, странски 
приватни И јавноправни лица, како и примање на 
такви пријави од лица што добиле отпуст од ју-
гословенското државјанство (точ. II и III); 

3) испитување дали е национализиран недви-
жниот имот од точ. I и II и по кој основ (точка IV); 

4) донесување решение за тоа дека е неподви-
жниот имот од точката 1 национализиран (точка IV); 

5) управување со национализирани недвижно-
сти, како и определување орган за управување 
(точ. IV и VI); 

Работите од точ. 1—5 од претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на имотноправните односи. 

НАПАТСТВИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УКНИЖБА ПРАВАТА НА СОП-
СТВЕНОСТ НА ДРЖАВНИОТ НЕДВИЖЕН 
ИМОТ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/49) 

Член 177 
Органот на управата на народниот одбор ги 

врши овие работи: 
1) примање пријави за укнижба на недвижност 

како државна сопственост во таписките книги 
(точка V став 1); 

2) издавање тапии (точка V став 2). 
Работите од, точ. 1 и 2 од претходниот став ги 

врши органот на управата надлежен за работите 
од областа на имотноправните односи. 

НАПАТСТВИЕ ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУ-
ВАЊЕТО в о ЗЕМЈИШНИТЕ КНИГИ ПРА-
ВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗГРАДИТЕ 
ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ ОД ОПШТО-
НАРОДНИОТ ИМОТ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 44/51) 

Член 178 
Органот на управата надлежен за работите од 

областа на имотноправните односи поднесува пре-
длог за укнижба правото на бесплатно користење 
на земјиште од фондот на општонародниот имот 
(точка I став 1). 

Б. РАБОТИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИЌ 
СКИОТ НАРОДЕН ОДБОР И НА НЕГОВИТЕ 

ОРГАНИ 
1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Работи од општи стопански прописи 
УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И ДУЌАНИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53, 30/54, 47/54 и 19/56) 

Член 179 
Обата собори рамноправно осниваат претпри-

јатијата (член 4 став 1). 
УРЕДБА ЗА ПРЕСТАНОК НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА И ДУЌАНИТЕ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр-, 51/53) 

Член 180 
Обата собори рамноправно одлучуваат за пре-

земање санација на претпријатие (член 20 став 3 
и член 25 став 1). 

б) Финансии 
УРЕДБА ЗА ЛОТАРИИ И ЗА ДРУГИ ИГРИ 
НА СРЕЌА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/52) 

Член ;81 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) издавање одобренија за лотарија и други 

игри на среќа ако вредноста на издадените среќ-
ки преминува 5,000.000 динари, а не преминува 
15,000.000 динари (член 2 став 2 под а); 

2) определување процентот од членот 5 став 2 
од Уредбата за лотарии и за други игри на среќа 
кој се уплатува во корист на буџетот на општината 
во помали износи од 15% односно одлучување за 
ослободување од плаќање тој процент (член 5 
став 3). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши советот надлежен за работите на финансиите^ 

Согласно со одредбите од точ. 1 и 2 се менува 
надлежноста на републичките и сојузните органа 
за одобрување лотарии и други игри на среќа. 

УРЕДБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕК-
ЦИЈА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 
5/54 и 32/54) 

Член 182 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) основање финансиски инспекторат (член 3 

став 2); 
2) извршување определени работи по налог од 

републичката финансиска инспекција односно од 
финансиската инспекција на автономната единица 
и поднесување извештај за извршувањето на тие 
работи (член 9 став 2 точка а) и б) и член 10); 

3) донесување решение со' кое И се наредува 
на стопанска организација да ги отстрани утврде-
ните неправилности, односно да ги изврши мерките 
наредени од надлежните државни органи (член 13 
став 1). 

Работата од точката 1 ја вршат обата собори 
рамноправно, а работите од точ. 2 и 3 од претход-
ниот став — органот на управата надлежен за ра-
ботите на финансиската инспекција. 

УРЕДБА ЗА КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИ-
ШТЕТО („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/53 и 23/56) 

Член 183 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) вршење на сите работи во врска со одржу-

вањето на катастарот (член 5 став 2); 
2) издавање копии од планови и други делова 

на операти со наплата на пропишаната такса (член 
6 став 4); 

3) формирање катастарски општини со прет^ 
ходна согласност од републичкиот извршен савет? 
(член 8 став 1); 

4) разграничување на подрачјата на одделна 
катастарски општини (член 10 став 1); 



Среда, 18 декември 1957 ^ ^ ^ ^ ^ С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА ФНРЈ Број 52 - Страна 1003 

5) формирање комисија и определување член 
на комисија за разграничување на подрачјата на 
одделни катастарски општини (член 10 став 2); 

6) р61панагбе на спорови околу разграничување 
на катастарски општини меѓу две општини од иста 
околија и решавање по жалбите против решени-
јата за разграничување што ги донесуваат народ-
ните одбори на општина (член 11 ст. 2 и 3); 

7) формирање комисија и определување, во со-
гласност со републичката геодетска управа, агро-
ном за работа во комисијата за класирање на зем-
јиштата (член 17 став 2); 

8) Формирање комисија и определување еден 
претставник — геодетски стручњак во комисија 
за излагање податоци од катастарскиот оверат на 
јавен увид (член 19 став 2); 

9) формирање комисија за решавање по жал-
бите против податоците за класирање на земји-
штето (член 20 став 4); 

10) решавање по жалбите против податоците за 
класирање на земјиштето (член 20 став 4); 

11) спроведување промени во поседовната со-
стојба, во начинот на искористување и во боцитетот 
на земјиштето (член 21 ст. 1 и 2); 

12) вршење на сите увиди и премерувања по 
пријавиве секоја година од 1 мај до крајот на ок-
томври како и спроведување состојбата на ката-
старскиот операт секоја десетта година со состој-
бата на теренот (член 22 став 1 и член 23 став 1); 

13) поднесување барање за ревизија на ката-
старот (член 26 став 1); 

14) одлучување за вршење ревизија на катаста-
рот во границите на една општина со согласност 
од геодетската управа (член 26 став 2); 

15) именување членови на комисија за утврду-
вање на катастарскиот приход (член 34 став 1). 

Работите од точ. 3 и 14 ги вршат обата собори 
рамноправно, работите од точ. 5—9 и 15 — советот 
надлежен за работите на финансиите, работите од 
точ. 1, 2, 11 и 12 - органот на управата надлежен 
за работите на катастарот, работите од точката 13 
— советот надлежен за работите на финансиите 
односно управниот орган на геодетската служба, 
а работите од точ. 4 и 10 од претходниот став — 
посебен орган на управата (комисија) за работи 
на разграничување на катастарските општини од-
носно за решавање по жалбите. 

ОСНОВНА УРЕДБА ЗА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53) 

Член 184 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) вршење контрола на извршувањето на прет-

сметката на приходите и расходите или на рабо-
тењето по претсметките на фондовите на установа 
и утврдување дали редовно и во потполност се 
остваруваат приходите, како и дали примените 
средства се трошат според нивната намена и во 
границите определени со претсметката (член 45 ст. 
1 и 2); 

2) решавање за запирање на исплатата по прет-
сметката на приходите и расходите, или по прет-
сметките на фондовите на установа за која ќе утвр-
ди дека се наредени противно на нивната намена 
или на важечките прописи и за запирање на испла-
тите на дотации ако утврди дека дотацијата се тро-
ши за целите за кои не е дадена (член 46 ст. 1 и 2). 

Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 
врши органот надлежен за работите на финансиите. 

УРЕДБА ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 

Член 185 
Народниот одбор и неговите органи'ги вршат 

овие работи: 
1) давање гаранција за обврските на комунална 

банка или штедилница што ја основал народниот 
одбор (член 4 став 2); 

2) именување претседател и членови на управ-
ниот одбор на филијала на Народната банка, како 
и на банка што ја основал (член 46 ст. 2 и 3 и член 
70 став 2); 

3) основање на комунална банка (член 43); 
4) давање4 согласност на назначување, и разрез 

шување на помошник директор на комунална бан-
ка и на директор на филијала што ја основал (член 
69 став 2 точка 12); 

5) одобрување на статутот, годишниот план на 
приходите и расходите на комуналната банка што 
ја основал (член 69 став 2 точ. 1 и 83); 

6) решавање за спорот меѓу директорот и 
управниот одбор на комунална банка што ја осно-
вал (член 73 ст. 2 и 3); 

7) именување членови ^а надзорниот одбор на 
банка што ја основал (член 75 став 2); 

8) решавање за спорот меѓу надзорниот и 
управниот одбор на комунална банка што ја основал 
(член 78 став 2); 

9) назначување директор на комунална банка 
што ја основал (член 80); 

10) одобрување на завршните сметки и на го-
дишните извештаи на комунална банка што ја 
основал (член 82 став 4); . 

11) вршење надзор над работењето на комунал-
ните банки и штедилниците (член 97 став 1); 

12) донесување решение за сменување на упра-
вниот одбор и за разрешување на директорот како 
и решение за присилна управа на банката што ја 
основал (член 99 став 1); 

13) предлагање мерки што народниот одбор на 
околијата ги презема според членот 99 став 1 и из-

. вестување надлежниот републички орган за пред-; 
ложените мерки (член 99 став 2 и член 100). 

Работите од точ. 1, 3, 5, 10 и 12 доколку се од-
несуваат на донесување решение за присилна упра-
ва на банката ги вршат обата собори рамноправно, 
работите од точ. 2, 7, 9 и 12 доколку се однесуваат 
на донесување решение за сменување на управниот 
одбор и за разрешување на директорот — ги вршат 
обата собори во заедничка седница, работите од точ. 
4, 6, 8 и 13 — советот за финансии, а работите од точ-
ката 11 од претходниот став — органот на управата 
надлежен за работите на финансиите. 

УРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИ^ 
Ј А Л НОТО ОСИГУРУВАЊЕ („Службен лист? 
на ФНРЈ", бр. 12/55) 

Член 186 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат? 

овие работи: 
1) давање гаранција за кредитите на око л ир-

скиот завод за социјално осигурување (член 
став 1 и член 71 став 7); 

2) донесување одлука за распуштање пџ собраа 
нието на заводот и за распишување избори за новф 
собрание, како и определување ор(Ган на привре? 
меката управа на заводот ако заводот не изврши 
враќање на кредитите во определениот срок (члеЅ 
18 став 2); . 

3) поднесување барање до заводот да ги врат^ 
средствата исплатени по основот на гаранцијата за 
кредитот (член 18 став 3); 

4) давање или ускратување согласност на од^ 
лука на околиски завод за социјално о с и г у р у в а ј 
за вршење расходи од фондовите на превеђЈИвнЈ! 

,та здравствена заштита во врска со преземањето 
на мерки и со извршувањето на задачи според З^Ѕ 
конот за здравственото осигурување на работник 
ците и службениците (член 20 ст. 2 и 3); 

5) давање или ускратување согласност нф у м 
луката за основање фондови со посебна ЈЈ̂ МЗНЅ 
што ја донесува собранието на околиски завод ѕ ! 
социјално осигурување (член 21 ст. 2 и 3); 

6) решавање по приговорот провод платниов 
налог на околиски завод на износот на неуплатениот 
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стасан придонес како и ставање потврда за извр-
шеноета на овие акти (член 62 ст. 2 и 3); 

- 7) давање овластување на околиски завод за 
социјално осигурување самиот да ја врши напла-
тата на придонесот за социјално осигурување пре-
ку свои органи (член 65 став 2); 

8) ставање забелешки на претсметката на фон-
довите на околиски завод за социјално осигурува-
ње (член 66 став 3); ^ 

9) давање согласност ра инвестиционите расхо-
ди на околиски завод за социјално ослгурување 
гфедвидени во пресметките на фондовите со по-
себна намена (член 66 став 5); 

10) вршење оцена на законитоста на финанси-
ското работење на околиски завод за социјално 
Осигурување врз основа на поднесените завршни 
сметки согласно со одредбите на членот 66 ст. 3 и 
4 од Уредбата за финансирање на социјалното оси-
гурување (член 70 став 3); 

П) вршење инспекција на финансиското рабо-
тење (член 82 став 3). 

Работите од точ. 1, 2, 4, 5, 8 и 9 ги вршат обата 
собори рамноправно, работата од точката 7 околи-
скиот собор, а работите од точ. 3, 6, 10 и 11 од прет-
ходниот став — органот на управата надлежен за 
работите на финансиите. 

УРЕДБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕ-
ТОТ И ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНО^ РАБО-
ТЕЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТА-
НОВИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 

Член 187 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за извршувањето на 
буџетот и за смеТководственото работење на др-
жавните органи и установи се ставени во нивната 
надлежност, со следните измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие 
работи: 

1) одобрување да можат да се склучат договори 
со срок за траење подолг од една година кои по-
влекуваат расходи за повеќе години (член 40 став 4); 

2) решавање по барања за одобрение на допол-
нителни и вонредни кредити од буџетскиот резер-
вец фонд (член 62 став 2); 

3) денес ување решение за склучување кратко-
рочна позајмица за околијата и давање гаранција 
За заемот ако тоа го условува банката (член 92 
ст. 3 и 5); 

б) советот надлежен за работите на буџетот ги 
врши овие работи: 

. 1) определување на сроковите и начинот на кој 
е банката должна да доставува извештај за оства-
рените буџетски приходи (член 8); 

2) донесување одлуката за уведување месечен 
благајнички план за извршување на буџетот на 
народниот одбор на околијата (член 15 став 4); 

3) определување на условите и сроковите за 
исплата ,на дотациите предвидени во буџетот за 
покритие на вишокот н-а расходите над приходите 
по пресметките ма установа со самостојно финан-
сирање според фактичните потреби на установата 
во согласност со намената за која се дава дотаци-
јата (член 74 став 1); 

в) советот надлежен за работите на финансиите 
ги врши овие работи: 

1) пропишување на сроковите во кои наредбо-
давците ќе доставуваат предлози на тримесечни 
планови по пресметките на приходите и расходите 
(член 24 став 2); 

2) донесување тримесечни планови по буџетот 
на околијата (член 26 точка 3); 

3) одобрување на зголемување на кредити по 
тримесечниот план по пат на дополнителен три-
месечен план за односното тримесечје (член 34 
став 2);. 

4) донесување дополнил:елен благецјаичааи ме-
сечен ЛЃЛАН а ИЗО се појавиле неодложни потреби, со 

тоа што ќе се определат средства за покритие на 
вака зголемените расходи (член 34 став 4); 

5) усвојување на завршната сметка за иовршу^ 
вањето на буџетот на општината и поднесување на 
сметката до претставничкото тело на одобрување 
(член 166); . ѓ 

6) определување стручна комисија Ѕа преглед 
на завршните сметки (член 167); 

г) органот на управата надлежен за работите 
на финансиите ги в!рши овие работи: 

1) составување и одобрување на месечни бла-
гајнички планови врз основа на предлози што ги 
поднесуваат наредбодавците за извршување на 
претсметките (член 32 став 1); 

2) Определување на сроковите во кои наредбо-
давци те за извршување на претеметките се должни 
да достават предлог на месечен благајнички план 
(член 32 став 2); 

3) донесување решение за враќање на редов-
ните и вонредните приходи погрешно уплатени или 
Ш!веќе уплатени во корист на буџетот (член 35 
став 2); 

4) предлагање до комисијата за буџетот на на-
родниот одбор на околијата на пресметки на при-
ходите и расходите на новооснованите државни 
органи и установи (член 58 став 3); 

5) предлагање до надлежниот наредбодавец за 
извршување на буџетот на пренесување и распоре-
дување на средствата предвидени во пресметките 
на укинатите и реорганизираните државни органи 
и установи, како и на нивните организациони еди-
ници врз државните органи и установи на кои 
им е доверено извршувањето на задачите на уки-
натите и реорг амизи р ани те државни ор гани и уста-
нови и нивни организациони единици (член 59); 

6) издавање налог на банката кај која установа 
со самостојно финансирање има текушта сметка 
остварениот вишок на приходите да се уплати во 
буџетот од средствата на текуштата сметка на уста-
новата. односно ако на текуштата сметка нема 
достаточно средства, од средствата на фондот за 
наградување на работниците и службениците, ако 
установата со самостојно финансирање остварениот 
вишок на приходите не го уплати во буџетот 
(член 73 став 2); 

7) донесување решение за склучување кратко-
рочна позајмица за околијата и давање гаранција 

ч за заемот ако тоа го условува банката (член 92 
ст. 3 и 5); 

8) грижи за тоа државните органи и установи 
да не држат згради, инвентар, предмети и матери-
јал што не им се потребни за вршење на нивните 
работи (член 150); 

9) давање согласност на одлука за пренос на 
инвентар и материјал според одредбите од чл. 153 
и 154 од Уредбата за извршувањето на буџетот и за 
сметководственото работење на државните органи 
и установи (член 155); 

10) давање согласност на решение за раскопу-
вање на дотраен инвентар, што го донесува над-
лежниот наредбодавец (член 160 став 3); 

11) утврдување начинот на кој ќе се изврши 
продажбата на инвентарот и материјалот што по 
расадувањето може да се продаде (член 160 став 4); 

12) вршење контрола според чл. 50 и 51 од 
Основниот закон за буџетите (член 170 став 1); 

13) донесување решение за ставање забелешки 
на записникот за на л азот од страна на наредбо-

лданецот за извршување на претсметката и од смет-
кополагачот во срок од 15 дена од денот на приемот 
на забелешките (член 174 став 2). 

УРЕДБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗ-
ГРАДБА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56) 

Член 188 
Народниот' одбор и неговите органи ги вршат? 

. сите работи што со Уредбата за извршување на 
Законот за придонесот за станбената изградба се 
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ставени во нивната надлежност, со следните из-
мени и дополненија: 

1) одлучувањето за формирање единствен град-
ски фонд за кредитирање на станбената изградба 
(член 2 став 1) — го вршат обата собори рамно-
правно; 

2) определувањето на приходите што влегуваат 
во фондот за кредитирање на станбената изградба 
(член 4 став 2) — го вршат обата собори рамно-
правно. 

УРЕДБА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД („Слу-г 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/56) 

Член 189 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за данокот па доход 
се ставени во нивната надлежност, со - следните 
измени и дополненија: 

а) обат^ собори рамноправно ги вршат овие 
работи: 

1) определување со согласност од републичкиот 
извршен совет на нормата на данокот на доход од 
селското стопанство поголема од нормите определе-
ни со републички прописи (член 5 последен став); 

2) продолжување на т р а е в т е на ослободува-
њето од данокот на доход од селското стопанство 
Од членот 26 став 1 уште најмногу за половина 
Определено време (член 26 став 2); 

3) донесување прописи за привремено ослобо-
дување од данокот или за даночни олесненија во 
вид на намалување на данокот или во вид на пла-
ќање на данокот според катастарскиот приход на 
поранешната култура и класата на земјиштето, 
ако земјиштето започне да се користи за градини 
или овоштарници во индустриски населби или во 
нивна непосредна близина (член 26 став 3); 

4) продолжување на траењето на даночното 
олеснение од членот 28 став 1 уште за седум го-
дини (член 28 став 2); в 

5) определување на границите на реоните на 4 
градовите, бањите, климатските и туристичките 
места со цел за ослободување од данокот на доход, 
на износите на киријата на определените згради 
(член 55 став 2); 

б) донесување на одлука на приходите од из-
давање во закуп или во пазакуп наместени соби, 
место данокот што и одговара на височината на 
приходите и на определената норма, да се плаќа 
данок во паушален износ (член 116а); 

6) обата собори на заедничка седница ги вршат 
овие работи: 

1) сменување на даночната комисија на народ-
ниот одбор на општина ако не работи правилно, а 
Општинскиот народен одбор и покрај барањето на 
околискиот народен одбор не ја сменил (член 145 
став 3); 

2) формирање на комисија за жалби и имену-
вање и разрешување на претседателот и членовите 
на комисијата и нивните заменици (член 150 став 3); 

УРЕДБА ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ПАТИШТА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56) 

Член 190 
Народниот одбор, и - неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за фондовите, за па-
тишта се ставени во нивната надлежност, со след-
ните измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие 
работи: 

1) основање на околиски фонд за патишта^ 
(член 2 став 2); 

2) основање на градски фонд за патишта (член 
3); 

3) управување со околиски фонд за патишта 
(член 5); 

4) пренесување на управувањето со фондовите 
фа патишта во целина врз управните органи на на-
родниот одбор (член 24); 

Број 52 - Страна 1005 

б) околискиот собор ги врши овие работи: 
1) определување на наредбодавецот за извршу-

вање на претсметката на приходите и расходите 
(член 31 став 2); 

2) донесување на прописите предвидени со 
оваа уредба (член 41 став 2); 

в) органот на управата надлежен за патиштата: 
— составува предлог на претсметката на при-

ходите и расходите на фондот (член 25 став 1); 
г) органот на управата надлежен за работите . 

на финансиите: 
— составува завршна сметка со извештај за 

работењето на фондовите. 

УРЕДБА ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ФОНДОВИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/56) 

Член 194 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Ур^с,бата за општествените ин-
вестициони фондови ,се ставени во нивната надле-
жност, со следните измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршдт овие 
работи: 

1) донесување прописи за определување на по-
блиските услови и На начинот за давање.на заеми 
(член 5 став 2); 

2) определување на банката што ќе ги држи 
средствата и ќе ги врши актите на располагање со 
средствата на фондот (член 6 став 2); 

3) оснивање на единствен градски фонд кај 
градовите поделени на општини (член 8); 

4) определување намени на средствата во гра-
ниците предвидени со општествениот план на око-
лијата (член 20 ст. 1 и 3); 

5) поединечно определување корисник на заем 
или донесување прописи за поединечно определу-
вање корисници на заеми (член 20 став 4); 

б) одобрување на завршната сметка (член 31 
став 2); 

6) советот надлежен за работите на финан-
сиите: 

— определува заеми за определени нестопан-
ски инвестиции да можат да се даваат и преку кон-
курс (член 26 став 2). 

УРЕДБА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕ-
СТИЦИОНА БАНКА . („Службен лист на -
ФНРЈ", бр. 30/56) 

Член 192 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за Југословенската 
инвестициона банка се ставени во нивната надле-
жност, со (следните измени и дополненија: 

— обата собори на заедничка седница форми-
раат при единицата на банката што ракува со ин-
вестициониот фонд - одбор за заеми (член 23 
став 1). 

УРЕДБА ЗА ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

Член 193 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за4 заемите за инве-
стиции се ставени во нивната надлежност со след-
ните измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие ра-
боти : 

1) определување ануитетите по заемите од 
средствата на буџетот издвоени за инвестиции и 
на другите фондови и средства да не се уплатуваат 
во корист па општествениот' инвестиционен фонд 
на околијата (член 3 став 3); 

2) определување ра насоките и условите за до-
говарање на заеми за инвестиции од средствата на 
соодветните општествени инвестициони фондови на 
околијата (член 4 став 1); 

3) давање согласност од фондовите предвидени 
во членот 3 точка 4 на Уредбата за заемите за ин-
вестиции (други фондови) да можат да се даваат 
заеми на начинот и под условите што ќе ги опре-
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дели органот ^ а управувањето со тие фондови 
(член 4 став 3); ^ 

4) давање овластувања на органот на управу-
вањето на фондот сам да ги определува корисни-
кот, начинот и условите за договарање заеми од 
тие фондови или да овласти друг орган за тоа 
(член 4 став 3); 

5) определување на корисникот, намената и 
условите за договарање на заеми, кога заемите се 
договараат од средствата на буџетот издвоени за 
инвестиции (член 4 став 4); 

6) определување, ,како услов за договараше за-
еми за инвестиции, корисникот на заемот да уче-
ствува во вкупните трошоци на инвестициите со 
сопствени средства во определен износ (член 10); 

7) определување на условите и начинот за до-
говарање на заеми за нестопански инвестиции што 
се даваат од средствата на буџетот, од општестве-
ните инвестициони фондови и од други фондови 
(член 27 ст. 1 и 2); 

8) определување во процент ,на износот на уче-
ството на корисникот на заемот во вкупните тро-
шоци на инвестициите (член 37 став 2); 

9) определување на сроковите за отплатување 
на заемите (член 43 ст. 1 и 3); 

б) советот надлежен за работите на финансии-
те ги врши овие работи: 

1) давање согласност кога банката ги определу-
ва поблиските услови за одобрување на заеми (член 
5 став 2); 

2) давање согласност на одлуката што ја доне-
сува банката за распишување на конкурс за дого-
варање на заем (член 21 став 1); 

3) давање согласност на банката на одлуката 
да го поништи објавениот конкурс и да распише 
нов (член 22 став 4); 

4) давање согласност на одлуката од банката 
со која се утврдуваат условите за договарање на 
заеми без конкурс од средствата на инвестициониот 

чјзонд (член 24 став 5). 
УРЕДБА ЗА УПРАВИТЕ ЗА ПРИХОДИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/56) 

Член 194 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за управите за при-
ходи се ставени во нивната надлежност, со след-
ните измени и дополненија: 

— обата собори на заедничка седница назначу-
ваат директор на околиската управа за приходи, 
со претходна согласност од републичкиот државен 
секретар за работи на финансиите (член 4 став 4). 

УРЕДБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ-
ТЕ ЗА ВОДИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

, 43 56) 
Член 195 

Народниот одбор и неговите органи ги вршат 
сите работи што со Уредбата за управување со 

'фондовите за води се ставени во нивната надле-
жност, со следните измени и дополненија: 

1) именувањето на членови на управниот од-
бор на фондот за води (член 2 став 4) — го вршат 
обата собори рамноправно; 

2) бдобрување на програмата на фондот исто-
времено со претсметката (член 5 став 2) — го вр-
шат обата собори рамноправно; 

3) давањето на дотации од средствата на бу-
џетите (член 10 став 2) — го вршат обата собори 
на заедничка седница. 

УРЕДБА ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ ВО 
СТОПАНСТВОТО („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/57) ' 

Член 196 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за фондовите за ка-
дрови во стопанството се ставени во нивната на- . 
длежност, со следните измени и дополненија: 

. 1) именувањето на членови на управниот од-
бор на фондот (член 33 став 1) - го вршат обата 
собори на заедничка седница; 

2) утврдувањето на бројот на членовите на 
управниот одбор на фондот (член 34) — го вршат 
обата собори на заедничка седница; 

3) одобрувањето на програмата за употреба на 
средствата, на претсметката и на завршната смет-
ка на фондот (член 46 став 3) — го вршат обата 
собори рамноправно. 

ОДЛУКА ЗА ДЕПОНИРАЊЕ ГАРАНТНИ 
ИЗНОСИ ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО КРЕДИТИТЕ ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА' 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 14/55) 

Член 197 
Обата собори на народниот одбор рамноправно 

одлучуваат за ставање на располагање потребни 
средства на стопанска организација ако таа ги нема 
достаточно заради депонирање на гарантните изно-
си (точка 3). 

ОДЛУКА ЗА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА 
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО ЗДРАВСТВЕ-
НИТЕ УСТАНОВИ ^,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/56) 

Член 198 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Одлуката за амортизацијата 
на оснсвните средства во здравствените установи 
се ставени во нивната надлежност, со следните 
измени и дополненија: 

1) давањето на согласност на претсметката на 
приходите и расходите на инвестициониот фонд 
(точка 10) - г го вршат обата собори рамноправно; 

2) давањето на одобрение на установа која по-
ради својот сезонски карактер работи еден дел од 
годината, да може да пресметува и исплатува на-
малена амортизација сразмерно со времето на ра-
ботата на установата (точка 12) — го вршат обата 
собори рамноправно. 

УПАТСТВО ЗА НАПЛАТА И КОНТРОЛА НА 
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА ШПИРИТ И 
АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/54 и 4/55) 

Член 199 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање одобрение за употреба на шпирит 

по намалена даночна норма врз основа на овласту-
вањето од републичкиот државен секретаријат за 
работи на финансиите (дел I точка 6 став 2); 

2) вршење контрола над пресметувањето и на- V 
платата на данокот на промет на вино што го врши 

'општинскиот народен одбор (дел IV точка 43). 
Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 

врши органот на управата надлежен за работите 
на финансиите. 

в) Селско стопанство 
УРЕДБА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА ГУБАРОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ44, бр. 29/49) 

Член 200 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

I работи: 
1) наредување општа обврска за учествување 

во акции, за отстранување на губарот кога се во 
прашање акции на подрачје на две или повеќе 
општини (член 4 став 2); 

2) надгледување на вршењето на преглед и во 
случај на потреба организирање, раководење и кон-
тролирање на работата за отстранување на губарот, 
како и грижи за набавка на потребни средства и 
апарати кога ќе се појави губарот на подрачје на 
две или повеќе општини (член 5 став 2); 

3) оснивање комисија за борба против губарот 
(член 8). 

Работата 6д точката 1 ја врши околискиот со-
бор, работата од точката 3 — советот надлежен за 
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работите на стопанството, а работата од точката 1 
на претходниот став — органот на уџравата над-
лежен за работите на селското стопанство. 

ОПШТА УРЕДБА ЗА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/52) 

Член 201 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) давање согласност за назначување директор 

на водната заедница, ако за тоа е овластен од стра-
на на републичкиот извршен совет (член 25 став 3); 

2)'потврдување на плановите, пресметките на 
приходите и расходите и на завршните сметки на 
видните заедници (член 45 став 1); 

3) вршење надзор над работата на водните за-
едници (член 45 став 1); 

4) поништување на одлука од органот на вод-
ната заедница ако е таа во спротивност со уредбата 
и со други прописи и правила на водната заедница 
(член 47). . 

Работите од точката 2 ги вршат обата особори 
рамноправно, работата од точката 1 - обата со-
бори на заедничка седница, а работата од точ. 3 и 
4 на претходниот став — органот на управата над-
лежен за работите" на селското стопанство. 

НАРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ 
ШТО СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЌЕ ГИ ПРЕТРПАТ ОД ВОНРЕДНИТЕ 
ПОПЛАВИ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

Член 202 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Наредбата за спроведување на 
Уредбата за покривање на загубите што селско-
стопанските организации ќе ги претрпат од вон-
редните поплави и подземните води се ставени во 
нивната надлежност, со следните измени и допол-
ненија: 

1) формирањето на комисија што ќе врши про-
ценка на настанатата штета поради вонредна по-
плава (точка 4) — го врши советот надлежен за 
работите на селското стопанство; 

2) донесувањето на решенија за тоа кој дел од 
загубата настанат поради вонредни поплави или 
подземни води се покрива од неговите средства 
(точка 8 став 2) — го вршат обата собори рамно-
правно. 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБА-
ТА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ 
НА СТОЧНИТЕ ЗАРАЗИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 51/49) 

Член-203 
Органите на народниот одбор ги вршат след-

ните работи: 
1) наредување односно преземање привремени 

мерки за остранување на заразата и известување за 
тоа надлежниот републички орган (член 5); 

2) објавување на престанокот на заразата, у-
кинување на ветеринарно-санитарните мерки и 
продолжување на определените ветеринарно-сани-
тарни мерки до престанокот на опасност од зара-
за (член 19); . 

3) ограничување "на движењето на чапункарите 
во местата и пределите што поради лигавката и 
шапот се затворени (заразен круг) и во местата и 
пределите што се загрозени (член 24 став 1); 

4) донесување на решенија за утепување на ко-
питари заразени со сакагија (член 34 став 1); 

5) давање дозвола за употреба за работа на жи-
вотни за кои се сомнева дека се заразени со сака-
гија (член 35 став 2); 

6) определување лице што влегува во состав на 
комисијата за отстранување на заразата (член 91 
став 2); 

7) контролирање на здравствената состојба на 
добиток во гоилиштата и собиралиштата (член 
144 став 3); ' 

8) привремено забранување во особено итни и 
опасни случаи на увозот и извозот ако постои сом-
невање дека би можела да се внесе зараза, за што 
го известува надлежниот сојузен орган (чле^ 178 
став 2); 

Работите од точ. 1, 3, 6 и 8 ги врши советот на-
длежен за работите на стопанство, а работите од 
точ. 2, 4, 5 и 7 од претходниот став — соодветниот 
орган на управата надлежен за работите на вете-
ринарната инспекција и тоа работата од точката 2 
во границите на дадените му овластувања. 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБА-
ТА ЗА ,СУЗБИВАЊЕ ПОЛНАТА ЗАРАЗА 
(ДУРИНА) КАЈ КОПИТАРИТЕ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 41/47) 

Член 204 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) преземање мерки заради утврдување на 

здравствената состојба на разболено животно и из-
вестување народниот одбор на општината на чие 
подрачје е разболено животното (член 2 став 1); 

2), преземање вонредни мерки ако заразата зела 
поголеми размери и постои оправдан страв дека ќе 
се рашири и донесување решение со кое опреде-
лена територија се прогласува за заразно под-
рачје односно за заразен круг (член 4 став 2); 

Задавање дозвола приплодните грла на копи-
тари во текот на припусната сезона да можат да 
го менуваат своето постојано место од една во дру-
га општина од 1 февруари до 30 јули (член 7 
став 8); 

4) давање одобрение болните грла, како и оние 
за кои се сомнева дека се болни или заразени, да 
се преместат од една во друга општина (член 15); 

5) давање одобрение болните кобили што мо-
жат да се искористуваат за работа да можат да ме-
нуваат сопственик од една во друга општина на 
иста околија (член 16 став 4); 

6) давање одобрение грлата за кои се сомнева 
дека се заразени со дурина да можат во заразениот^ 
круг да го менуваат местото на престојот и на соп-
ственикот од подрачје на една во друга општина 
на Петата околија (член 18 став 1). 

Работите од точ. 1—6 на претходниот став ги врши 
органот на управата надлежен за работите на сел-
ското стопанство. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПАСОШИТЕ ЗА ДОБИТОК 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51) 

Член 205 
Органот на управата на д лежаи за работите на 

селското стопанство врши контрола над работата 
на соодветните општински органи на управата око-
лу издавањето и пренесувањето на сточните пасо-
ши и продолжувањето на важноста на потврдата 
за здравствената состојба на добитокот (член 36 
став 1). 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВЕТЕРИ-
НАРНА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА 
ДОБИТОК И МЕСО И ЗА НАЧИНОТ НА 
УТОВАР, ИСТОВАР И ПРЕТОВАР НА ДО-
БИТОК и МЕСО („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/56) 

Член 206 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што 'со Правилникот за начинот на 
ветеринарна контрола при превозот на добиток и 
месо и за начинот на утовар, истовар и претовар на 
добиток и месо се ставени во нивната надлежност, 
со следните измени и дополненија: 

- органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство определува задолжителен 
ветеринарен преглед и за добитокот што се отпре-
ма со средства на патен сообраќај во друго место 
нѕѓ подрачје од иста околија (член 2 став 3). 
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ОДЛУКА ЗА СТРУЧНО РАКОВОДЕЊЕ СО 
РАБОТИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО ВО СЕЛСКОСТОЛАНСКИ-
ТЕ ИМОТИ и ВО ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗА-
ДРУГИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/55) 

Член 207 
Органот на управата надлежен за работите на 

селското стопанство издава дозволи за натамошно 
вршење производителска дејност ако организаци-
ите на кои се применува оваа одлука докажат со 
потврда од надлежната комора односно од Главниот 
задружен сојуз дека не може да ги занослат ли-
цата од ставот 1 на оваа одлука поради неотстран-
ливи пречки (точка 2 став 2). 

УРЕДБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ-
ТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ЦА СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/56) 

Член 208 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за управување со 
фондовите за унапредуваше на селското стопан-
ство се ставени во нивната надлежност, со след-
ните измени и дополненија: 

1) оснивањето на фонд за унапредување на сел-
ското стопанство (член 1 и член 2 став 1) - го вр-
шат обата собори рамноправно; 

2) именувањето на членови на управниот од-
бор на фондот (член 2 став 4) — го вршат обата 
собори на заедничка седница; 

3) одобрувањето на правилата на фондот (член 
18) — го вршат обата собори рамноправно. 

4) одобрувањето на претсметката на приходите 
и расходите на фондот (член 19) — го вршат обата 
собори рамноправно; 

5) вршењето на контрола за извршување на 
претсметката на приходите и расходите на фондот 
(член 27) — го врши органот на управата надлежен 
За работите на финансиската инспекција; 

6) запирањето на извршувањето на претсметка-
та на фондот (член 21 став 2) — го вршат обата со-
бори рамноправно. 

г) Шумарство 
УРЕДБА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНДОВИ ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО И 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТИЕ ФОНДОВИ 
(„Службен лист на ФНРЈ"; бр. 22/56) 

Член 209 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи, што со Уредбата за формирање на 
фондови за унапредување на шумарството и за 
управување со тие фондови се ставени во нивната 
надлежност, со следните измени и дополненија: 

а) обата собори рамноправно ги вршат овие ра-
боти: 

1) оснивање на околиски фонд за унапредување 
на шумарството (член 1 став 1); 

2) определување орган што ќе управува со око-
лискиот фонд (член 2 став 2); 

3) одобрување на програмата за работите за 
унапредување на шумарството и правилата на фон-
дот (член 9); 

4) определување управниот одбор на фондот да 
биде единствен орган на управувањето (член 20 
став 1) или орган на управувањето да биде комора 
или друг колективен орган (Јшен 20 став 2); 

5) одобрување на завршната сметка' на фондот 
(член 33 став 2); 

б) советот надлежен за работите на финансиите: 
— запирање на извршувањето на претсметката 

на фондот ако се утврди дека органот на управу-
вањето на фондот не ги употребува средствата за 
целите определени со општествениот план (член 
34 став 2). 

УРЕДБА ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ПАЗАРИ-
ШТЕТО („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

Член 210 
Обата собори на народниот одбор рамноправно 

— основаат пазарна инспекција (член 3 став 2). 

УРЕДБА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТР-
ГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 1/57) 

Член 211 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за трговската деј-. 
ност и трговските претпријатија и дуќани се ста-
вени во нивната надлежност, со следните измени 
и дополненија: 

1) издавањето на посебно одобрение на тргов-
ско претпријатие на мало да може да врши тргов-
ска дејност на големо на подрачје на околија 
(член 11 став 2) — го врши советот надлежен за 
работите на стоковниот промет; 

2) издавањето на посебно одобрение на стопан-
ска организација да може да купува производи 
преку собирани и откупувачи (член 63 став 2) -
го врши органот на управата надлежен за работите 
на стоковниот промет; 

ѓ) Туризам и угостителство 
УРЕДБА ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА И ДУЌАНИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/54) 

Член 212 
Обата собори на народниот одбор рамноправно 
донесуваат одлука за давање овластување ин-

спекторите на пазарот да можат да изречуваат па-
рични казни до 500 динари во мандатна постапка 
за прекршоците предвиден^ со прописите што ги 
донесува околискиот народен одбор врз основа на 
одредбите од Уредбата' за угостителските претпри-
јатија и дуќани (член 85). 

е) Занаетчиство 
УРЕДБА ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И 
ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/54) 

Член. 213 
Народниот одбор ги врши следните работи: 
1) пропишување, во рамките на републичките 

прописи дека во одделни видови занаетчиски ду-
ќани можат да бидат запослени помалу од пет ра-
ботници односно забранување на користењето на 
туѓа работна сила (член 13 став 2); 

2) пропишување, во рамките на републичките 
прописи, посебните услови за отворање занаетчиски 
дуќани на определена занаетчиска дејност (член 
55 став 3); 

3) пропишување, во рамките на републичките 
прописи, дека издавањето на одобренија за осни-
вање приватни занаетчиски дуќани на определени 
занаетчиски дејности подлежи на слободна оценка 
од советот за стопанство на народниот одбор на 
општината (член 58 став 3); 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
вршат обата собори ' рамноправно. 

ж) Сообракај и врски 
ПРАВИЛНИК ЗА СООБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ 

НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/56) 

Член 214 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Правилникот за сообраќајните 
знаци на јавните патишта се ставени во нивната; 
надлежност, со следните измени и дополненија! 

1) подавањето и одржувањето на сообраќајни-
те знаци на патишта од III ред (член 93 став 1) -4 
ги врши органот на управата надлежен за пати-
штата; 

2) определувањето на кое м с̂то ц кој сообр?^ 
ќаен знак ќе се постави патиштата; од Ш ред 
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(член 94 став 1) - го врши брганот на управата на-
дежен Ш паШф-ѓата. 

з) Задругариве 
ЦРИВРЕМЕНА ОДЛУКА ЗА УСЛОВИТЕ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ ЦА 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ДУЌАНИ и погоди 
КОН ЗАДРУЖНИТЕ ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/56) 

Член 215 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Привремената одлука за усло-
вите и постапката за припојување на претпријатија, 
дуќани и погони кон задружни деловни сојузи се 
ставени во нивната надлежност, со следните ,изме^ 
ни и дополненија: 

1) одобрувањето на одлука на задружен дело-
вен сојуз за припојување на претпријатие кон за-
дружниот деловен сојуз (оддел III точка 7 став 2) 
- го вршат обата собори рамноправно; 

2) одлучувањето за барањето за одобрување на 
припојување на претпријатие кон задружниот де-
ловен сојуз (оддел III точка 8 став 1) — го вршат 
обата собори рамноправно. 

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

УРЕДБА ЗА ГРАДЕЖНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52) 

Член 216 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) вршење на работите на градежна инспекција 

на градежните објекти што се простираат на под-
рачје од две или повеќе општини на иста околија; 

2) вршење на работите на градежна инспекција 
на градежните објекти што согласно со републич-
ките прописи ќе ги определи републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на градежни-
штвото. 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите на 
градежната инспекција. 

УРЕДБА ЗА ГРАДЕЖНОТО ПРОЕКТИРАЊЕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54) 

Член 217 
Обата собори на народниот одбор во заеднич-

ка седница формираат комисија, за ревизија на 
главните проекти освен на проектите од членот 
26 став 2 на Уредбата за градежното проектирање 
(член 25). 

УРЕДБА ЗА ГРАДЕЊЕТО („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/52, 5/54 и 53/56) 

Член 218 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање градежна дозвола за изведување на 

градежен објект што се простира да две или по-
веќе општини од иста околија'(член 26 и 28); 

2) формирање комисија за преглед на изве-
дените градежни објекти и вршење технички пре-
глед на изведените градежни објекти што се про-
стираат на две или повеќе општини од иста околија 
(чл. 41 и 42); 

3) донесување решенија кој градежен објект се 
прима, се прима со забелешки или се одбива како 
и донесување решеније за дозвола за употреба на 
градежен објект на капиталната изградба (член 
44 став 1 и член 47 став 2). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на градежништвото. 
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Ш М Ш З Ј ^ Ш 1 Ш 0 Ш А Ш ОДОБРУВАЊЕ 
НА ШМСТИЦШ ПРОГРАМА и ЗА 
ИШДТАЅВЕ ДЕПОЗИТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
У П Л А Т А Т А Н А ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РА-М Ж тна ФНРЈ"' бр-5/54' 

Член 219/ 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

бвие рабати: 
1) формирање комисија за ревизија на инве-

стиционите програми и менување членови на ко-
мисијата (член 7 став 1); 

2) одобрување на инвестиционата програма 
(член 8 став 1). 

Работата од точката 1 ја вршат обата собори на 
заедничка седница, а работата од точката 2 на 
претходниот став — советот надлежен за работите 
на онаа стопанска гранка од кој.а е инвестициониот 
обј,ект. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ тла ЖЕ-
ЛЕЗНИЧКИ ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/40) 

Член 220 
'Органот на управата надлежен за работите на 

градежништвото спроведува, по предлог од инве-
ститорот, комисиски преглед на проектите на са-
мото место (член 16 став 2). 

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА СТАТИ-
СТИЧКА ^РЕГИСТРАЦИЈА НА СИТЕ ГРА-
ДЕЖНИ ОБЈЕКТИ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ И 
ПО ЗАВРШЕТОКОТ НА ГРАДЕЊЕТО, КА-
КО и НА СИТЕ УРНАТИ ГРАДЕЖНИ ОБ-
ЈЕКТИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54) 

Член 221 
Органот на управата надлежен за работите на 

градежништвото ги заверува статистичките обрасци 
за градежните објекти што се протегаат на две 
или повеќе општини од лета околија и му ги доста-
вуваат тие обрасци на републичкиот завод за ста-
тистика и евиденција (точка 3). 

8. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
УРЕДБА ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА ЕНДЕМИ-
СКИОТ СИФИЛИС („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 23/49) 
Член 222 

Органот на управата надлежен за работите на 
народното здравје ја организира работата за отстра-
нување на ендемискиот сифилис (член 3 став 2). 

УРЕДБА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/53) 

Член 223 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

овие работи: 
1) именување и разрешување на управни од-

бор на здравствена установа што ја основал (член 
2 став 3 и член 8 став 2); 

2) суспендирање на управниот одбор или на 
одделни членови и пред времето на кое се именува-
ни (член 5 ст. 1 и 2). ^ 

3) давање согласност на правилата за органи-
зацијата и работата на установата (член 9 став 1 
точка 1); 

4) давање согласност на ценовникот на услугите 
(член 9 став 1 точка 4); 

5) запирање на извршувањето на незаконити 
заклучоци на управниот одбор додека народниот 
одбор не донесе конечно решение (член 19 ст. 2 и 3). 

Работите од точката 1 ги вршат обата собори на 
заедничка седница, а работите од точ. 2—5 на 
претходниот став — советот надлежен за работите 
на народното здравје. 
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УРЕДБА ЗА ЈОДИРАНА НА СОЛТА ЗА 
ПРЕХРАНА НА ЛУЃЕТО И НА ДОМАШНИ-
ТЕ ЖИВОТНИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 43/53) 

Член 224 
Санитарниот инспекторат врши контрола на јо-

дирањето на солта Хчлен 31). 

4. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА. 

УРЕДБА ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

, 33/52 и 36/54) 
Член 225 

Органите на управата на народниот одбор ги 
Вршат овие работи: 

1) утврдување на правата на инвалидски до-
даток и на правата на додаток на деца на ужива-
телите на ,лична и фамилијарна инвалиднина 
(член 22); 

2) исплатување инвалидскиот додаток и додато-
кот на деца на уживателите на лична и фамилијар-
на инвалиднина (член 23). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите на 
социјалната заштита. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКА НА ИНВА-
ЛИДСКИТЕ КОМИСИИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 42/50 и 55/50) 

Член 226 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање уверение за непостоењето на преч-

ки од членот 7 на Законот за воените инвалиди од 
бојните (член 3 став 2); 

2) прибавување на потребни докази заради пра-
вилното решавање на инвалидските предмети 
(член 4); 

3) прибавување докази за постапката за утвр-
дување , на инвалидските права по барање, од ин-
валидската комисија (член 5). 

Работите од точ 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за работите 
на социјалната заштита. 
\ ' 

5. ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И РАБОТНИТЕ 
ОДНОСИ 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЛУЖ-
БАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТРУДОТ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52) 

Член 227 
Народниот одбор ги врши овие работи: 
1) оснивање биро за посредување на трудот за 

подрачје на околија (член 2 став 1); 
2) определување претставник за управниот од-

бор и назначување шеф на бирото за посредување 
ва трудот односно раководител на рефератот за 
Посредување на трудот на поморците (чл. 3, 4 и 
член 5 став 2). 

Работите од точката 1 ги вршат обата собори 
рамноправно, а работите од точката 2 — обата со-
бори на заедничка седница. 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАВОДИ-
ТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55 

Член 228 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

Фвие работи: 
1) потврдување статутот на околиски завод за 

социјално осигуруваше (член 5 став 2); 
2) давање согласност за назначување и раз-

решување деректор .на околискиот завод за соци-
јално осигурување (член 19 став 2); 

3) вршење контрола на спроведувањето на и з -

5борите за собранието на околиски завод за соци-
ално осигурување (член 23 став 1); 

4) поништување на спроведените избори поради 
утврдените неправилности и определување нови из-
бори (член 23 став 2); 

5) укинување или поништување на општиот акт 
на собранието на околиски завод за социјално оси-
гурување (член 24 став 1); 

6) укинување и поништување на општиот акт 
на извршниот одбор или на друг одбор на околиски 
завод за социјално осигурување (член 24 став 1); 

7) распуштање на собранието на околиски завод 
за социјално осигурување во случаите предвидени 
со Уредбата за организацијата на заводите за со-
цијално осигурување (член 24 став 3). 

Работите од точ. 1, 4, 5 и 7 ги вршат обата собори 
рамноправно, работите од точката 2 — обата собори 
на заедничка седница, работите од точката 6 — со-
ветот надлежен за работите на социјалното осигу-
рување, а работите од точката 3 на претходниот 
став — органот на управата надлежен за работите 
на социјалното осигурување. 

^6. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА 
УРЕДБА ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ ВО 
СТОПАНСТВОТО („Службен лист на ФНРЈ", 

,бр. 13/57) 
Член 229 

Народниот одбор и неговите органи ги вредат 
сите работи што со Уредбата за фондовите за ка-
дрови во стопанството се ставени во нивната 
надлежност, со следните измени и дополненија: 

1) именувањето на членови на управниот одбор 
на околиски фонд за кадрови во стопанството 
(член 33 став 1) — го вршат обата собори на заед-
ничка седница; 

2) определувањето бројот на членовите на 
управниот одбор на околиски фонд за кадрови во 
стопанството (член 34) — го вршат обата собори 
на заедничка седница; 

3) одобрувањето на правилата на околиски 
фонд за кадрови во стопанството (член 39 став 2) -
го'вршат обата собори рамноправно; 

4) одобрувањето на програмата за употреба на 
средствата од претсметката и на завршната сметка 
на околиски фонд за кадрови во стопанството 
(член 46 став 3) — го вршат обата собори рамно-
правно. 

Работите од точ. 1 и 2 ги вршат обата собори 
во заедничка седница, работите од точ. 3 и 4 -
обата собори рамноправно. 

7. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
УРЕДБА ЗА ЛИЧНИТЕ КАРТИ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/48 и 38/50) 

Член 230 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи им издава лични карти на странски држав-
јани и води евиденција за овие карти (член 8 
ст. 1 и 2 и член 11). 

ОСНОВНА УРЕДБА ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗА-
ПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ („Службен лист на 
ФНРЈ' \ бр. 58/48) 

Член 231 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи ги определува местата на кои можат да се 
подигаат магацини и танкови за сместување и др-
жење запаливи течности и ги одобрува плановите 
за подигање на овие магацини и танкови во на-
селени места (член 10 став 2) и надвор од населе-
ните места (член 11 став 3). 

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИНИ 
ЗА ДРЖЕЊЕ ЗАПАЛИВИ ТЕЧНОСТИ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19'49) 

Член 332 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи дава одобренија на плановите за подигање 
магацини за запаливи течности (Оддел I точка 5 
став 1). 
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УРЕДБА ЗА КОНТРОЛА НА ПОСАДАТА 
НА ПЛОВИЛАТА ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛО-
ВИДБА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20''50) 

Член 223 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи им издава дозволи на членови на посада 
на пловилата за движење надвор од определениот 
дел на пристаништето, како и издавање дозволи за 
подолг престој (член 5 став 1, член 6 став 2, член 7 
став 2, член 8 став 3 и член 10 став 2). 

УРЕДБА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА БОРАВО-
КОТ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50) 

Член 234 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) продолжување на странски државјанин при-

времениот престој означен во визата (член 12 
став .3); 

2) издавање дозвола за престој за странци 
(член 12 став 4). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. 

УРЕДБА ЗА СООБРАЌАЈОТ НА ЈАВНИТЕ 
ПАТИШТА (,,Службен лист на ФНРЈ' ' 
бр. 51/50) 

Член 235 
Органот на управата надлежен за внатрешните 

работи врши контрола на сообраќајот на јавните 
патишта (член 29 ст. 1 и 2). 

УРЕДБА ЗА ПРОМЕТ СО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ, 
МУНИЦИЈА И СО ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕД-
СТВА („Службен лист на ФНРЈ", бр.. 5/52) 

Член 236 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: . 
1) издавање дозволи на лица, установи и прет-

пријатија за набавка на муниција, барут, експлозив 
и запалки за експлозиви (член 2 став 2); 

2) вршење надзор над прометот и трошењето 
на огнено оружје, муниција и експлозивни сред-
ства и вршење преглед во магацините со цел за 
овој надзор (член 9 став 1); 

3) примање известувања од стопанските прет-
пријатија, општествените организации и од пое-
динци за секоја количина на набавени експлозив-
ни средства (член 9 став 2). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДРЖАВЈАНСТВОТО НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА („Службен лист на ФНРЈ", бр, 93/46 
и 20/51) 

Член 237 
Органите на народниот одбор ги вршат овие 

работи: 
1) решение за тоа кој народен одбор на општина 

ќе внесе определени лица во книгата на државја-
ните ако народните одбори не се согласат самите 
за такво запишување (член 13); 

2) примање молба за здобивање со државјан-
ство со природување (член 27 став 1); 

3) издавање потврда за непрекинато' живеење 
(член 30 став 3); 

4) примање изјава од лице кое под претпо-
ставка за здобивање на државјанство на ФНРЈ ќе 
се откаже од странско државјанство (член .30 став 5); 

5) прегледување да ли молбата на лицето што 
бара прием во" државјанство е правилно составена 
и дали се примени. сите потребни докази, а ако 
се утврди дека постојат некои недостатоци, се опре-
делува срок за дополнително донесување докази 
односно за вршење на потребни испра-вки, и доста-

вување молби со доказите до надлежниот репуч 
блички орган (член 32 ст. 1 и 2); 

6) примање заклетва и заверување на запи-
сникот за положената заклетва (член 34 став 3); 

7) примање ,молба за ' отпуст од државјанство 
(член 45); 

8) примање во записник на усна изјава, што во 
смисла на членот 23 од Законот за државјанството 
на Федеративна Народна Република Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/46) ја дава лице 
што го изгубило државјанството на ФНРЈ поради 
тоа што како малулетно го следело државјанството 
на родителите (член 22 и 23), со намера повторно 
да се здобие со него ако барало настанување во 
Федеративна Народна Република Југославија 
(член 53). 

Работите од точ. 1—5 и 7—8 ги врши органот 
на управата надлежен за внатрашните работи, а 
работата од точката 6 на претходниот став — на-
чалникот - на секретаријатот за внатрешни работи. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПАТНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
ЗА ПРЕМИН ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИ-
ЦА („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/49 58/49 
и 10/53) 

Член 238 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање патна исправа за премин преку 

држаената граница (член 3 став 2); 
2) издавање на патен лист за странци (член 9 

став 3); 
3) издавање на визи и продолжување важно-

ста на патната исправа и визата (член 28 став 1). 
Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 

врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. 

ПРАВИЛНИК ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ МОТОР-
НИ ВОЗИЛА И АВТОМОБИЛСКИ ПРИКО-
ЛИЦИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/52) 

Член 239 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) регистрирање на моторните возила и прико-

л и ц и и издавање регистарска ознака (член 4 и 26); 
2) формирање стручна комисија што го врши 

техничкиот преглед на возилата со цел за утврду-
вање дали им одговараат на условите за безбед-
носта на сообраќајот на јавните патишта (член 8 
ст. 2 и 3); 

3) примање пријави за промените што се одне-
суваат на оние податоци за техничката состојба на 
возилото што се содржани во сообраќајната дозво-
ла, како и за промената во сопственоста односно во 
управувањето со возилото (член 16 став 1); 

4) примање пријава за бришење на возилото 
од регистарот (член 18 ст. 1, 2 и 3); 

5) издавање сообраќајна дозвола (член 19). 
Работите од точ. 1—5 на претходниот став ги 

врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. „ ' ч 

ПРАВИЛНИК ЗА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОР-
НИТЕ ВОЗИЛА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/52) 

Член 240 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи:. 
1) издавање на возачка дозвола и продолжу-

вање на нејзината важност (член 13 став 1); 
2) донесување решение за одземање на воза-

чката дозвола (член 16 став 1); 
3) водење регистар ца возачите (член 17 став 1). 
Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 

врши органот на управата надлежен за в н а т р е 
шиите работи. 
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ПРАВИЛНИК ЗА КУЌНИОТ РЕД ј^О КД-
ЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ДОМОВИ И Ф 
ЗАТВОРИТЕ („Службен лист ма ФНРЈ'4, 
бр. 57/52) 

Член 241 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) распоредување во групи на осудените лада -

(член 9); 
2) давање одобрение лице на издржување на 

казната да не се стриже (член114 ст. 2 и 8); 
3) упатување осудени во болница заради ле-: 

куцање (член 21 став 2); 
4) давање одобрение осуденикот за негова сме-

тка да го прегледа лекар специјалист (член 23 
став 2); 

5) решавање по жшгбата на осуденик поради 
повреда на неговите права (член 49 став 1); 

6) грижи за правилното спроведување на мер-
ките за превоспитување на осудениците и за кул^ 
етшонп1росветната работа во затворот (член 66 
став 1); 

7) давање одобрение дека осудениот мо^Кјат да 
го посетуваат, покрај брачниот другар, децата, 
дителите, браќата и сестрите и други лица (член 
74 став 2); 

8) давање одобрение за посети и вон деновите 
определени за прием (член 76 став 1); 

9) определување времето на траењето на состав-
иш: от со осудениците (член 77 став 2); 

10) пропишување на поблиските одредби за о ^ 
иојдневниот живот и за работата на осуденик 
(член 85). 

Работите од точ. 1—10 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатра-
Шните работи. 

ПРАВИЛНИК ЗА КУЌНИОТ РЕД ВО КА- ' 
ЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ДОМОВИ ЗА 
МАЛОЛЕТНИЦИ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/52) 

Член 242 
Органот на управата надлежен за внатрашните 

работи го известува родителот односно старетелот, 
како и одборот на граѓани за денот на пуштање на 
слобода на малулетник од казнено-поправителна 
установа (член 71). 

ПРАВИЛНИК ЗА КУЌНИОТ РЕД ВО ЗА-
ТВОРИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ ПРИТВОР ОД-
НОСНО ИСТРАЖЕН ЗАТВОР („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/54) 

Член 243 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) управување со затворите за издржување 

притвор односно истражен затвор (член 1 став 1)ј 
2) грижи за приемот и сместувањето на притво-

реници, за нивната исхрана и за правото на затвор-
скиот персонал, за безбедноста на затворот и за 
правилната работа во затворот (член 2 став 2). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. 

ПРАВИЛНИК ЗА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/54) 

Член 244 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) издавање дозвола за доаѓа,ње и престој во 

пограничната зона (член 3 став -1);. 
2) водење посебна евиденција за личните карти 

за жителите на пограничната зона (член 13 став 2); 
Работите од точ. 1 и 2 од претходниот став ги 

врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. 

НАРЕДБА ЗА ЛОВЕЊЕТО В(? ПОГРДНИ^ 
ЧНАТА ЗОНА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/49) 

Член 245 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат 0!вие работи: 
1) определување на дните во кои може да се 

лото во ловиштата на делот што влегува во погра-
ничната зона во согласност со територијално нада 
лажната кованда на Корпусот на народната одбрана 
на Југославија (точка.2 став 1); 

2) издавање дозвола за лов во пограничната 
зона (точка 3 став 2); 

3) давање одобрение за одржување собирен лов 
во појас широк 5 километри од државната грани-
чна линија во должина на државната територија 
(точка 4 став 2). 

Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 
Врши органот на управата надлежен за внатре^ 
цените работи. 

НАРЕДБА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА ЛИЦАТА НА ИЗДРЖУВАЊЕ НА КА^ 
ЗНИТЕ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/50) 

Чоген 246 
Органот на управата надлежен за внатрешни-

те работи ја спроведува постапката за утврдувања 
на несреќниот случај поради чии последици осуде-
ниот или членовите на неговата фамилија имаат? 
право ма материјално обезбедување врз основа 
на социјалното осигурување, за лицата што казната 

издржуваат во затвор или надвор од казнено^ 
Шжтравиталниот дом (точка 20 став 1). 

УПАТСТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ 
НА ТЕЛЕСНАТА И ДУШЕВНАТА СПОСО-
БНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО МОТОРНИ 
ВОЗИЛА („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
28/53) 

Член 247 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) определување на ̂ лекарите за издавање уве-

ренија за телесната и душевната способност за 
управување со моторни возила (член 6 став 1); 

2) упатување на лекарски преглед на возачот 
за кој постои сомневање дека ја загубил телесната 
или душевната способност за управување со мо-
торно возило (член 9). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши органот на управата надлежен за внатре-
шните работи. 

УПАТСТВО ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОМОРСКИТЕ КНИШКИ („Слу-

.жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/54) 
Член 248 

Органот на управата надлежен за внатрешни-
те работи издава дозволи за пловидба во стран-
ство (точ. 3 под б). 

УПАТСТВО ЗА ВОДЕЊЕ НА КАЗНЕНАТА 
ЕВИДЕНЦИЈА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/55) 

Член 249 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) водење на казнената евиденција според точ-

ката 2 за лицата осудени од домашни судови; 
2) водење на казната евиденција за домашните 

државјани осудени од странски судови (точката 3); 
3) издавање уверенија за фактите запишани во 

казнената евиденција (точка 15 став 1). 
Работите од точ. 1—3 на претходниот став ги 

врши органот надлежен за внатрашните работи. 
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8. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА. НА СЛУ-
ЖБАТА НА ПРЕДВОЈНИЧКА ТА ОБУКА 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

Член 250 
Органите на народниот одбор " ги вршат овие 

работи: 
1) раководење со службата на иредвојнмчката 

обука и грижи за нејзината организација и за спро-
ведувањето со работничката, селската и средно-
школските младана на подрач-јето на околијата 
(чл. 1 и 2); 

2) вршење надзор над работата на општините 
во поглед на спроведувањето на службата на пред-
војгаичката обука,. над изведува.њето на предној -
етичката обука во средните училишта и над из-
вршувањето ка обврските на стопанските претпри-
јатија во врска со оеаа обука (член 2); 

3) грижи за правилниот избор, за приготвува-
њето и распоредот на кадровите за изведување на 
обуката (член 2); 

4) вршење на работите на администрација во 
врска со службата на предвојничката обука (член, 7). 

Работите од точ. 1 и 3 ги врши комисијата на 
народната одбрана, а работите од точ. 2 и 4 на 
претходниот став — органов на управата надлежен 
за работите на народната одбрана. 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОДБО-
РИТЕ, КОМИСИИТЕ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
И ЛОКАЛНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
НА НАРОДНАТА ОДБРАНА („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29756) 

Член 261 
Народниот одбор и неговите органи ги вршат 

сите работи што со Уредбата за организацијата на 
одборите, комисиите и на републичките и локални-
те органи на управата на народната одбрана се 
ставени во нивната надлежност, со следните изме-
ни и дополненија: 

1) формирањето на комисија на народи ате од-
брана на околија, определувањето на бројот на 
нејзините членови и нивното именување (член 2 
став 2 и член 5 став 3) — го вршат обата собори 
на заедничка седница. 

2) донесувањето на акти за назначување на-
чалник на секретаријатот со согласност од претсе-
дателот на извршниот совет (член 17 ст. 1 и 2) — го 
вршат, обата собори на заедничка седница. 

9. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 
УРЕДБА ЗА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕ-
ТО НА СОЈУЗНИОТ СТАТИСТИЧКИ УРЕД 
И НА СТАТИСТИЧКИТЕ УРЕДИ ВО НА-
РОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/48) 

Член 252 
Заводот за статистика на околискиот народен 

одбор со претходна согласност од Сојузниот завод 
за статистика ги врши и сите оние статистички 
работи што извршниот совет на народната репу-
блика односно околискиот народен одбор ќе му ги 
стави во задача (член 4). 

УРЕДБА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ 
ТРОШОЦИ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/55 и 26/56) 

Член 253 
Народниот одбор ги врши овие работи: 
1) пропишување дневници, до износот од чле-

нот 8 став 1 од Уредбата за патните и селидбените 
трошоци за службениците на околијата и на оп-
штините на подрачјето на околијата (член 8 став 
2) и пропишување помал износ на дневниците за 
службени патувања во границите на околијата од-
носно општината (член 8 став 7); 

2) пропишување надоместок поради одвоен жи-
вот од фамилијата за службениците на околијата 

и на општините на подрачјето на околината (член 
27 став 5). 

Работите од тон. 1 и 2 на претходниот став ги 
врши околискиот собор. 

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ 
НА ОРГАНИ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА 
ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/55) 

Член 254 
Народниот одбор и него-вите органи ги вршат 

сите работи ,што со Одлуката за спроведување на 
избори на органи на самоуправувањето на заводите 
за социјално осигурување се ставени во нивната 
надлежност, оо следните измени и дополненија: 

1) именувањето на комисија за утврдување на 
изборните единици во смисла на членот 5 од оваа 
одлука (член 6) — го вршат обата собори на заедни-
чка седница; 

2) испитувањето на приговорите поради непра-
вилности во работата на ' изборните тела или на 
изборната комисија и донесувањето на 1 соодветно 
решение заради заштита на правилноста на изборот 
(член 26 став 2) — го врши органот на управата 
надлежен за работите на општата управа. 

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА 
КАНЦЕЛАРИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ („Слу-

ч бен лист на ФНРЈ", бр. 9/54) 
Член 255 

Советот надлежен за работите на општата упра-
ва формира испитни комисии за приправницте на 
народните одбори и комисија за стручни испити за 
канцелариските службеници (член 8 став 2 и 
член 18). 

ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ' ФИНАНСИСКАТА 
СЛУЖБА ШТО РАБОТАТ НА РАБОТИ НА 
ПРИХОДИ, ЦАРИНИ И СМЕТКОВОДСТВО 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/54) 

Член 266 
Органите на управата на народниот одбор ги 

вршат овие работи: 
1) формирање испитна комисија за полагање на 

стручните испити за звањето даночен извршител 
и за звањето сметковен режисер (член 14); 

2) именување претседател, членови и нивни за-
меници во комисиите за полагање на стручните 
испити за звањето даночен извршител и сметковен 
режисер (член 16 став 2). 

Работите од точ. 1 и 2 на претходнит став ги 
врши советот надлежен за работите на општата 
управа. 

III. П Р Е О Д Н И И З А В Р Ш Н И О Д Р Е Д Б И 
Член 257 

Сојузните органи на управата што со закон и со 
други прописи донесени врз основа на закон се 
овластени за регулирање на прашањата со кои со 
оваа уредба е утврдена надлежноста на народните 
одбори и на нивните органи можат со свои прописи 
со кои одново ги уредуваат тие прашања да ја опре-
делуваат надлежноста - на народните одбори и на 
нивните органи во согласност со начелата од оваа 
уредба. 

Член 258 
Работите што во надлежност на околиските на-

родни одбори или на нивните органи се ставени со 
прописи на бившата Влада на ФНРЈ, на Сојузниот 
извршен совет или4 на сојузните органи на управата, 
чие важење е о п р е д е л е н о до утврдениот срок или со 
прописи што се веќе извршени, ќе ги вршат и на-
таму тие органи, согласно со начелата од Законот за 
надлежноста на општинските и околиските народни 
одбори и нивните органи и ова,а уредба доколку со 
одредбите од посебниот дел на оваа уредба не е 
определено поинаку. 

Член 269 
По исклучок од одредбата од членот 10 став 1 

точка 6 на оваа уредба, завршните сметки на сто-
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ланските организации за 1957 година може да ги 
прегледа и решенија за завршните сметки да доне-
сува органот на управата на околискиот народен 
о,-.бор надлежен за работите на финансиите, под 
условите од членот 5 став 2 од Уредбата за завр-
шн-ите сметки на стопанските организации за 1957 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57). 

Член 260 
До денот на влегувањето во сила на нови за-

кони за средствата на стопанските организации, за 
придонесот за буџети од личниот доход на работни-
ците и за придонесот од доходот на стопанските 
организации, односно до денот определен со тие 
закони, општинските и околиските народни одбори 
и нивните органи ќе ги вршат и работите што во 
нивната надлежност се ставени со Уредбата за 
управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
25/54, 32/54, 7/55, 35/Ј55, 11/56, 1/57 и 51/57), со Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/57), како и со посебните прописи за распо-
делба на вкупниот приход за одделни видови сто-
пански организации. 

Член 261 
Со републички прописи може да се определи 

преписот на катастарските операти за една' или по-
веќе општини да му се предава на народен одбор 
на една од тие општини, како и катастарската у-
ирава на околискиот народен одбор да е должна за' 
сите промени извршени во катастарскиот операт да 
го известува општинскиот орган на управата кај кој 
се чува преписот од катастарскиот операт. / 

Член 262 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

одредбите од прописите на бивш ат а Влада на ФНРЈ, 
на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи 
на управата што се во спротивност со нејзините 
одредби ќе се применуваат саглаено со одредбите од 
оваа уредба. 

Член 263 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а нејзините 
одредби со кои одделени работи од досегашната 
надлежност на околиските народни одбори и на 
нивните органи се пренесуваат врз општинските 
органи, ќе се применуваат од 1 јануари 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 381 

16 декември 1957 година 
Белград 

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

651. 
Врз основа на членот 298 став 3 и членот 299 

став 1 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен Лист на ФНРЈ", бр. 52/56 и членот 81 од 
Уставниот закон, сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ЗА УПРАВ-
НАТА ПОСТАПКА ОД ПРОПИСИТЕ НА БИВША-
ТА ВЛАДА НА ФНРЈ, НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВА-

ТА СО ЗАКОНОТ ЗА ОПШТАТА УПРАВНА 
ПОСТАПКА 

Член 1 , 
За да се доведат во̂  согласност со Законот за 

општата управна постапка одредбите за управната 
постапка од прописите на бившата влада на ФНРЈ, 
на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи 
на управата што беа во сила на денот на објавува-
њето на Законот за општата управна постапка, со 
оваа уредба се утврдува кои одредби во управната 
постапка од тие прописи остануваат и натаму во 
сила, а кои се менуваат или се укинуваат. 

Исто така, со оваа уредба се определува во кои 
управни работи од тие прописи, во кои решение се 
донесува по слободна оцена, во образложението не 
мораат да се наведат причините од кои надлежниот 
орган се раководел при донесувањето на решението. 

Член 2 
Одредбите за управната постапка од прописите 

на бившата влада на ФНРЈ, на Сојузниот извршен 
совет и на сојузните органи на управата споменати 
во членот 1 од оваа уредба се усогласуваат на след-
ниот начин: 

А. ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ 
1) Уредба за банките и штедилниците („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 
— остануваат во сила одредбите 

од чл. 98—101. 
2) Уредба за продавање станбени згради од оп-

штонародниот имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 3 и 5. 

3) Уредба за имотните односи и за реорганиза-
ција на се ланските работни задруги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/53 и 20/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 14 и 37-7-42. 

4) Уредба за изградба станбени-згради на работ-
ниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/51) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 9, 10 и 11. 

5) Уредба за управување со основните средства 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55, 11/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 61, 63, 64, 65 и 67. 

6) Уредба за управите за приходи х („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 43/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 8 и 9. 

7) Уредба за финансиската инспекција („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 5/54, 32/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 13 и 14. 

8) Уредба. за катастарот на земјиштето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53 и 23/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 11, 18, 19 и 20. 

9) Наредба за спроведување на Уредбата за по-
кревање на загубите што селскостопанските органи-
зации'ќе ги претрпат од вонредните поплави и под-
земните води (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 8, 9 и 11. 

10) Уредба за заемите за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

— се менува членот 25 став 1 така што да гласи: 
„Против решението на банката со кое е одбиен^ 

барањето за заем, заемобарателот може во срок од 
15 дена од денот на приемот на решението да му 
вложи жалба на органот на управата на политичко-
територијалната единица надлежен за работите на 
финансиите." 

11) Уредба за извршување на буџетот и за смет-
ководственото работење на државните органџи и 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 

(а) остануваат во сила одредбите 
од чл. 174 став 1 и 175. 

(б) се менува одредбата од членот 174 став 2, та^ 
ка што да гласи: 

„Наредбодавецот за извршување на претсметка^ 
та и сметкополагачот можат на записникот за на-
одот да стават свои забелешки." 

12) Уредба за книговодството на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/55) 

— останува во сила одредбата од членот 54. 
13) Уредба за измени и дополненија на Таксе-

ната тарифа од Законот за таксите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/56 и 16/57) 
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— остануваат во сила заедничките забелешки 
УН кон тарифните бр. 62 до 66 ст. 1 до 11. 

Б. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 
а) Општи стопански прописи 

1) Уредба за оснивање претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53, 30/54, 
47/54 и 19/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 38бг 54, 66, 70, 82 и 99 став 1. 

2) Уредба за здружување на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53, 27/54 
и 43/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 4а и 34. 

3) Привремена одлука за условите и постапка-
та за припојување претпријатија, дуќани и погони 
кон задружните деловни сојузи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од тон. 7, 8 и 10. 

/ б) Селско стопанство 
1) Правилник за извршување Уредбата за кон-

трола и прометот на вештачките ѓубриња („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 84/47) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 14 и 15. 

2) Уредба за арондација на земјиштата на сел-
скостопанските добра и на селанските работни за-
други („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/51) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 5, 6, 8—12 и 16. 

3) Правилник за условите за промет на семен-
ската стока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 11—14 и 16. 

4) Одлука за одбирање (лиценцирање) на ма-
шки приплодни грла („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од точ. 3, 4 и 6. 

5) Одлука за условите за одржување на изло-
жби и саеми на приплоден добиток и за методите 
на оценување и начинот на наградување на при-
родниот добиток на изложби и саеми („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 42/56) 

— остануваат во сила одредбите од точката 19. 
6) Уредба за земјоделските задруги („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 41/56) 
— остануваат во сила одредбите 

од чл. 18 и 86. 
7) Општа уредба за водните заедници („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 6/52) 
— остануваат во сила одредбите 

од чл. 10, 12, 16 и 19. 
8) Правилник за здравствената контрола на ра-

стенијата при увозот, транзитот и извозот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 11, 13, 14 и 15. 

9) Правилник за контрола на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 2—7, чл. 9, 10 и 16. 

10) Наредба за промет на корено-кртолестите 
растенија од подрачјата заразени со компировата 
златица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 1, 3 и 8—11. 
11) Правилник за пасошите за добиток („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 7/51) 
— остануваат во сила одредбите 

од чл. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 30 и 31. 
12) Правилник за преглед на добитокот за коле-

ње и на месото и за ветеринарна контрола на жи-
вотните прехрани од животинското потекло („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 44/52 - Прилог) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 24, 61, 80—99 и 109. 1 

13) Правилник за контрола, пакување, промет и 
употреба на ветеринарните биолошки препарати и 
лекови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 4, 6 и 7. 

14) Правилник за дезинфекција на превозните 
средства на јавниот сообраќај со кои се отпремаат 
животни, производи од животни, суровини и отпа-
доци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55) 
, — останува во сила одредбата од членот 14. 

15) Правилник за уредувањето на индустриски-
те кланици и за организацијата на работата во нив 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 2, 3, 5, 67 и 68. 

16) Правилник за начинот на ветеринарна кон-
трола при превозот на добиток и месо и за начинот 
на утовар, истовар и претовар на добиток и месо 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 3, 5, 8, 9, 13, 14 и 36. 

в) Шумарство 
1) Правилник'за прогласување заштитните шу-

ми, нивното евидентирање и раководење („Слу-: 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/48) 

:— остануваат во сила одредбите 
од чл. 3, 4, 5, 7, 10 и 12. 

2) Наредба за забрана на чистото сечење на 
шумите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/49) 

— останува во сила одредбата од точката V. 

г) Трговија 
1) Уредба за. трговската дејност и трговските 

претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 78 и 86. 

2) Уредба за инспекцијата на пазариштето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

— останува во сила одредбата од членот 16. 
3) Уредба за производството и прометот на ту-

тун („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/52) 
— останува во сила одредбата од членот 5. 
4) Правила за организацијата и работењето на 

аукциското место за купување и продажба на су-
рова кожа и волна во Белград („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/55) 

— останува во сила одредбата од членот 8. 
5) Правилник за стручната спрема на работни-

ците на трговските претпријатија и дуќани, како и 
на трговските деловни единици („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/55 и 34/56) 

(а) остануваат во сила одредбите 
од чл. 5 и 16; 

(б) се менува членот 17, така што да гласи: 
„Правото на ревизија , на донесените решенија 

за стручната спрема за полуквалификуван, квали-
фикуван, односно висококвалификуван работник 
им припаѓа на второстепените комисии предвидени 
со овој правилник и тоа во срок од 12 месеци од де-
нот на донесувањето на решението, а под условите 
од членот 262 став 2 на Законот за општата управ-
на постапка. ' 

Примерок од решението му се доставува и на 
органот надлежен за издавање на работни книшки, 
заради измена на звањето, како и на комисијата 
што го донесла решението за стручната спрема." 

6) Упатство за полагање, на стручните испити 
на работниците во трговијата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/56) -

— останува во. сила одредбата од точката 8. 
д) Туризам и угостителство 

1) Уредба за угостителските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54 и 47/5^, 

— остануваат во сила одредбите од членот 
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2) Правилник за разврстување на хотелите и 
пансионите во категории („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 41/5С) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 8—11 и 13. 

3) Упатство за полагање стручни испити на ра-
ботниците запослени во угостителските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од тон. 11, 13 и 14. 

ѓ) Занаетчиство 
Уредба за занаетчиските дуќани и занаетчиски-

те претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 76, 79, 87, 90 и 96 став 1. 

е) Градежништво 
1) Правилник за стручната спрема на инжене-

рите и техничарите како одговорни раководители 
за поодделни видови градежни објекти и работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/55) 

— останува во сила одредбата од членот 6. 
2) Правилник за овластените проектант^! за 

градежно проектирање („Службен лист на ФНРЈ- ', 
бр. 17/55) 

— останува во сила одредбата од членот 2. 
3) Правилник за технички преглед на изведе-

ните градежни објекти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/52) 

(а) остануваат во сила одредбите 
од чл. 16, 17 и 20; 

(б) членот 18 се менува, така што да гласи: 
„Решението мора да содржи: 
1) општи податоци од членот 15 став 1 под а) 

од овој правилник; 
2) диспозитив и образложение. 
Во диспозитивот на решението од комисијата 

за технички преглед на градежниот објект мора 
изречно да се назначи дека градежниот објект во 
поглед на квалитетот ,се прима или дека се одбива 
приемот на градежниот објект. 

Во образложението мораат да бидат изнесени 
фактите врз основа на кои. комисијата за технички 
преглед на градежниот објект ја довесла својата 
одлука". 

4) Уредбата за градење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/52 и 5/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 25, 26 и 34. 

5) Правилник за издавање градежна дозвола 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/52) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 10, 25 и 28. 

ж) Индустрија 
1) Уредба за прибавување правото на индустри-

ска своина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/54) 
— останува во сила одредбата од членот 13. 
2) Уредба за организацијата и работата на Со-

јузниот уред за патенти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53) 

— останува во сила одредбата од членот 4. 
з) Надворешна трговија 

. 1) Уредба за надворешнотрговското работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55) 

(а) остануваат во сила одредбите 
од чл. 6, И, 15 и 16; 

(б) во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбата од членот 38. 

2) Одлука за вршење компензациони работи во 
стоковната размена со странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/54) 

— останува во сила одредбата од точката 6. 

3) Одлука за постапка со пратките што стопан-
ски организации ги примаат од странство без пла-
ќање на противвредноста („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/55) 

— останува во сила одредбата од точката 2. 
4) Уредба за контрола на квалитетот на сел-

скостопанските производи наменети за извоз („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 10, 15, 16, 19 и 21. 

5) Правилник за начинот на вршење контрола 
квалитетот на свежото овошје и свежиот зарзават 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/56) 

остануваат во сила одредбите 
од чл. 5, 9 и 10. 

6) Правилник за начинот на вршење контрола 
на квалитетот на месото од добиток и живина на-
м е с т о за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. -
32/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 5, 7 и 8. 

7) Правилник за начинот на вршење контрола 
на квалитетот на гравот во зрно наменет за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 5, 8 и 9. 

8) Правилник за начинот на вршење контрола 
на квалитетот на добитокот за колење наменет за 
извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 5, 8 и 9. 

ѕ) Сообраќај и врски 
1) Уредба за организацијата, послувањето и 

управувањето со Југословенските железници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 46, 48 и 116. 

2) Напатствие за давање повластици на работ-
ниците и службениците за возење во железничкиот, 
речниот и поморскиот сообраќај („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/51) 

— остануваат во сила сите одредби за управ-
ната постапка на ова упатство. 

3) Уредба за организацијата, послувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 52, 65 и 66. 

4) Наредба за мерките за заштита на водовите 
за електроврски од електричните водови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/51) 

— остануваат во сила одредбите 
од точ. 3—6. 

5) Правилник за внатрешните (куќни) телефон-
ски разведи во новоградбите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/48) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 1 и 5. 

6) Правилник за стручната спрема на службе-
ниците и работниците на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, те-
леграфа и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 23 и 24. 

7) Правилник за проектирањето на телеграф-
ско-телефонските постројки за јавниот телеграф-
ско-телефонски сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 5, 7, 27 и 28. 

8) Правилник за лекарски преглед и бележење 
членовите на посадата на параходите на трговската 
морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр4 
86/48 и 91/49) , 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 7 и 13, 
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9) Правилник за извршување на Уредбата за 
баждарење на поморските параходи („Службен лист 
на ФНРЈ"^ бр. 69/49) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 5 и 7—10. 

10) Правилник за извршување Уредбата за по-
морската пилотажа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

— остануваат во сила одредбите од членот 47. 
11) Правилник за пријавување раѓањата и смрт-

та, за приемот изјави на последната волја и за по-
стапката с^ имотот од лицата што умреле на пара-
ходите од трговската морнарица, на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 109/49) 

— остануваат во сила одредбите 
од. чл. 1—10. 

12) Уредба за утврдувањето способноста за пло-
видба на бродовите од трговската Морнарица на 
ФНРЈ", бр. 40/50) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 4, 9, И, 12, 13, 15, 16 и 17. 

13) Правилник за извршување Уредбата за утвр-
дување способноста за пловидба на бродовите на тр-
говската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/51) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 3, 6 и 7. 

14) Правилник за определување надвоѓето на 
бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ кои не 
вршат меѓународни патувања („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/51) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 9—12. 

15) Правилник за извршување на Уредбата за 
бродските исправи и за книгите на бродовите на 
трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/51 и 41/51) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 2, 3, 4, 9—15, 17 и 19—32. 

16) Правилник за извршување Уредбата за упис 
ла поморските бродови и кај аци на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/51) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 16—26, 30, 31 и 32. 

17) Упатство за постапката во случај на бег-
ство на4 член на посадата од брод на трговската 
морнарица на ФНРЈ во странство и на член на 
посада од брод со странско знаме во луките на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од точ. 2, 3. 5, 8 и 9. 

18) Упатство за извршување на Уредбата за по-т 
морските книшки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од точ. 1, 2, 3, 5 и 15. 

19) Одлука за давање одобрение за валање од 
крајбрежното море на ФНРЈ потонати предмети на 
општествената сопственост без определен орган на 
управувањето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54). 

— остануваат во сила одредбите 
од точ. 3—8Г 

20) Правилник за средствата за навигација на 
бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 28 и 29. 

21) Правилник за средствата за спасување на 
бродовите -на трговската морнарица на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 48 и 49. 

22) Уредба за посадата на параходите на тргов-
ската морнарица на. ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 80/49) 

— во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините, од кои надлежниот ор,ган 
се раководел при донесувањето на решението 

кое се донесува по слободна оцена врз основа на 
членот 5 став 2. 

23) Правилник за оспособување персоналот на 
трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/52 и 17/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 36, 37, 75, 76 и 77а. 

24) Уредба за поморските книшки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 3, 4 и 13. 

25) Уредба за пристапот, пловидбата и престојот 
на странски јахти и спортски едрилици во крај-
брежното море на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55) 

(а) остануваат во сила одредбите од членот 6; 
б) во образложението на решението не мораат 

да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на чл^ 
6 и 12. 

26) Уредба за уписот на поморските бродови л 
кајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр.-
25/51) 

(а) остануваат во сила одредбите 
од чл. 6 и 7. 

(б) во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на чле-
нот 2 став 2. ' 

27) Правилник за извршување Уредбата за так-
сите кои што се наплатуваат од пловилата на вна-
трешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
79/47 и 90/47) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 9, 10 и И, 
28) Правилник за регистрирање на пловилата 

од внатрешната пловидба („Службен лист нк 
ФНРЈ", бр. 52/50) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 5, 7 и 9. 

29) Уредба за контрола на посадата на плови-
лата во внатрешната пловидба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/50) 

— во образложението не мораат да се наведат 
причините од кои надлежниот орган се раководел 
при донесувањето на решението, кое се донесува 
по слободна оцена врз основа на чл. 5, 8 и 10. 

30) Уредба за воздушната пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр: 47/49) 

— во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на чл, 
3 и 19 став 3. 

31) Правилник за оценување телесната и ду-
шевната способност на летачкиот персонал во ци-
вилното воздухопловство („Службен^ лист на 
ФНРЈ", бр. 10/56 - Прилог) 

— останува во сила одредбата од членот 10. 
32) Правилник за цивилното воздухопловно 

сдриличарство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/55) 
— остануваат во сила одредбите 

- 'од чл. Д9 и 20. 

В. ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
Уредба за материјалното обезбедување и за дру-

гите права на работниците и службениците што се 
наоѓаат времено вон работен однос („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/52, 39/52 и 1/56) л 

- останува во сила одредбата од членот 14. 

Г. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И 
КУЛТУРАТА 

Напатствие за издавање удостоверенија на ли-в 
цата кои изгубиле школски сведочанства за време: 
окупацијата („Службен лист на ДФЈ", бр 44/45) 

- останува во сила одредбата од членот 3. 
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Д. ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
1) Уредба за спроведување на Основниот закон 

за здравствениот надзор над прехранбените про-
дукти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 27—30, 47, 49, 53, 62, 64, 65, 66 и 68. 

2) Уредба за постапката за вршење на дозволе-
но пометнување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/52) 

— останува во сила одредбата од членот 9. 
3) Уредба за лековите („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 45/53) 
— остануваат во сила одредбите ^ 

од чл. 9, 10, 11, 1Ф, 27, 28 и 32. 
4) Уредба за управување со здравствените уста-

нови („Службен лист на ФНРЈ", 'бр. 30/53) 
— остануваат во сила одредбите 

од чл. 18 и 19. 
5) Одлука за финансирањето и работењето на 

здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од одделот П точка 12 и одделот III точка 25. 

Ѓ. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАВА ЗАШТИТА 
Уредба за паричната помош на фамилиите чии 

хранители се наоѓаат на задолжителна воена слу-
жба во Југословенската народна армија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/52 и 8/53) 

— останува во сила одредбата од членот 10. 

Е. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНОТО 
ч ОСИГУРУВАЊЕ 

Џ' Уредба за организација на заводите за со-
цијално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/55) 

(а) останува во сила одредбата од членот 36 
(б) се менуваат одредбите: 
(1) членот 21 став 2 првата реченица така што 

да гласи: 
„Директорот на заводот Може да го запре извр-

шувањето на секо) општ акт на орган на заводот 
за кој смета дека е незаконит."; 

(2) членот 28 став 1 првата реченица така што 
да гласи: 

„Директорот на повисок завод за социјално оси-
гурување може да го запре извршувањето на секој 
незаконит општ акт на директор на понизок завод 
'и да му предложи на собранието на надлежниот 
завод да го поништи или укине ^законитиот акт 
на директорот,"; 

(3) членот 38 така што да гласи: 
„Републичкиот завод за социјално осигурување 

врши задолжително по службена должност, оцена 
на законитоста на сите конечни решенија за пра-
вата на пензија, инвалиднини и додатоци на деца, 
едтб ти донесуваат околиските' (градските) заводи 
^ социјално осигурување: 

Решенијата за правата наведени во претход-
ниот став се извршуваат и пред извршувањето на 
бценката на законитоста. ' 

Оцената на законитоста од ставот 1 може да 
се врши само во срок од една година од "денот кога 
решението станало конечно во управната постапка. 

Во вршењето на оцената на законитоста репу-
бличкиот завод за социјално осигурување може 
незаконитите решенија што станале конечни пред 
влегувањето во сила на Уредбата за усогласување 
ра одредбите во управната постапка од прописите 
на бившата влада на ФНРЈ, на Сојузниот извршен 
совет и на сојузните органи на управата со Зако-
нот за општава управна постапка, да ги измени 
иди укине и самиот да понесе конечно решение во 
срок од една година од денот на влегувањето во 
сила на таа уредба", 

V.) Уредба за определување и преводење на пени 
зиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ"Л 
бр. 39/52, 2/53 и 1/56) 

— останува во сила одредбата од-членот 60. 
3) Уредба за социјалното осигурување на воеч 

ните лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53, 5/54, 
57/54, 22/55 и 30/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 15 и 19. 

4) Уредба за додатокот на деца („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 36/55, 1/56 и 26/56) 

— се менуваат: 
(1) членот 49 ст. 2 и 3, така што да гласат: 
„За уживателите на пензии и инвалиднини 

според прописите за социјалното осигурување, ре-
шението за правото на додаток на деца го донесува 
заводот за социјално осигурување што врши 
исплата на пензијата односно инвалиднината. 

За лице шФо привремено се наоѓа вон работен 
однос решението за правото на додаток на деца го 
донесува заводот на чие подрачје се наоѓа органот 
на службата за посредување на трудот што врши 
исплата на материјалното обезбедување за време 
на" привремената безработност."; 
Л (2) членот 53 така што да гласи: 

„Околискиот завод за социјално осигурување 
врши задолжително по службена должност оцена 
на законитоста на сите конечни решенија за пра-
вото на додаток на деца што ги донесуваат фили-
јалите овластени за донесување на овие решенија^ 

Решенијата за правото на додаток што ги до-
несуваат филијалите извршни се и пред оваа оцена 
ца незаконитоста, 

Оцената на законитоста од ставот 1 може да 
се врши само во срок од една година од денот кога 
решението станало конечно во управната постапка, 

Во вршењето на оцената на законитоста околи-
скиот завод за социјално осигурување може неза-
конит ите решенија што станале конечни пред вле-
гување во сила на Уредбата за усогласување на 
одредбите за управната постапка од прописите на 
бившата Влада "на ФНРЈ, на Сојузниот извршен 
совет и на сојузните органи на управата со Законот 
за општата управна постапка, да ги измени или 
укине и самиот да донесе првостепено решение во 
срок од една година од денот на влегувањето во 
сила на таа уредба." 

5) Уредба за финансирање на социјалното оси^ 
турување („Службен лист на ФНРЈ", бр, 12/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 51 ст. 4 и чл. 62 и 65. 

Ж. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ 
Уредба за изградба станбени згради на работ-

ниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/51) 

— остануваат во сила одредбите 
ОД -чл. 9, 10 и 11. 

3. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 
1) Основна уредба за звањата и платите на 

службениците на државните органи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 

(а) остануваат во сила одредбите 
од чл. 36, 47, 48 и 49. 

(бј се менува членов 46 ст. 2 и 3, така што да 
гласат: 

„Против решенето за определување на плат-
ниот разред и периодското прокапување службе-
никот има право на жалба до секретаријатот за 
општа управа. 

Против решението од претходниот став што го 
донесува државен секретар, службеникот може да 
му се жали на извршниот совет." 

2) Уредба за звањата и платите на службени-
ците во просветно-научната служба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/52) 

— останува во сила одредбата од членот 
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3) Уредба за звањата и платите на службени-
ците на Народната банка на ФНЃЈ („Службен лист 
Ќа ФНРЈ", бр. 6/54 и 7/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 28 и 39—42. 

4) Уредба за звањата и платите на службени-
ците во ветеринарната служба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/52) 

— останува во сил^ одредбата и од членот 12. 
5) Уредба за звањата и платите на персоналот 

во здравствените установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/54) 

— останува во сила одредбата од членот 23. 
6) Уредба за звањата и платите на службени-

ците од геодетската струка, во геодетската служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/55) 

— останува во сила одредбата од членот 6. 
7) Уредба за судискиот испит („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 57/55) 
— останува во сила одредбата , од членот 6. 
7) Уредба за судискиот испит („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 57/55) 
— се менуваат: 
(1) членот 67 ст. 2 и 3, така што да гласат; 
„Против решението на мировниот совет може 

да му се изјави приговор на советот надлежен за 
комунално-станбените работи на народниот одбор 
на градот во срок од осум дена. 

Против решението на советот надлежен за ко-
мунално-станбените работи може да му се изјави 
жалба на соодветниот совет на народниот одбор на 
околијата."; 

(2) членот 79, така што да гласи: 
„Против заклучокот на куќниот совет корисни-

кот на станот може да и' изјави приговор на стан-
бената управа." . 

9) Основна уредба за установите со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 16, 44 и 46. 

10) Правилник за звањата и платите на канце-
лариските службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/52) 

— останува во сила одредбата од членот 15. 
11) Правилник за звањата и платите на слу-

жбениците од хидрометеоролошката струка запо-
слени во хидрометеоролошката служба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/52) 

— останува во сила одредбата од членот 6. 
12) Правилник за звањата и платите на извр-

шните службеници во ресорот на поморското 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52) 

— останува во сила одредбата од членот 8. 
13) Правилник за звањата и платите на слу-

жбениците на статистичките служби С,Службен 
лист. на ФНРЈ", - бр. 18/52) 

— останува во сила одредбата од членот . 10. 
14) Правилник за звањата и алатите на слу-

жбениците на инспекцијата на трудот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/52) 

— останува во сила одредбата од членот 9. 
15) Правилник за звањата и платите на слу-

жбениците од струката на контрола мерки и дра-
гоцени метали запослени во установите за кон-
трола на мерки и драгоцени метали („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/52) 

— останува во сила одредбата од членрт 6. 
16) ^Правилник за звањата и платите на службе-

ниците на финансиската служба што работат на 
работите на приходи, царини и сметководство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/52) 

— останува во сила одредбата од членот 5. 
17) Правилник за звањата и платите на слу-

жбениците на трговската инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/52) 

— останува во сили одредбата од членот 4. 
18) Правилник за звањата и платите на бродар-

ските службеници на капетаниите на пристаништа 

и инспекции на внатрешната пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/52) 

— останува во сила одредбата од членот 4. 
19) Правилник за звањата и платите на слу-

жбениците на управните органи на цивилното во-
здухопловство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52) 

— останува во сила одредбата од членот 8. 
20) Правилник за звањата и платите на слу-

жбениците во шумарско-техничката помошна слу-
жба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) 

— останува во сила одредбата од членот 6. 
21) Правилник за звањата и платите на слу-

жбениците на комуналните банки и штедилниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54 

— се менува членот 8 став 3, така што да гласи: 
„Против решението за определување на плат-

ниот разред што се донесува согласност со секре-
таријатот за општа управа на републичкиот извр-
шен совет жалба му се поднесува на републичкиот 
извршен совет." 

22) Правилник за приправничката служба, 
стручните испити и стручните курсеви за службе-
ниците од шумарската струка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/48) 

— останува во сила одредбата од членот 12. 
23) Правилник за приправничката служба^ 

стручниве испити и курсеви за звањата на помор-
ската гранка од сообраќајната струка и параходо-
машинската гранка на поморската пловидба на 
параходомашинската струка од Уредбата за стру-
ките на поморската и внатрешната пловидба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/48) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 8 и 9. 

24) Правилник -за приправничката ' служба^ 
стручните испити и стручните курсеви во технич^ 
ката струка за електроврски („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/48) 

— останува во сила одредбата од членот 9. 
25) Правилник за , приправничката служба, 

стручните испити и курсеви за службениците од 
ветеринарната струка („Службен лист на ФНРЈ^ 
бр. 39/48) 

— останува во сила одредбата од членот 10. 
26) Правилник за приправничката служба, 

стручните испити и курсеви за службениците од 
земјоделската струка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/48) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 14, 29 и 34. 

27) Правилник за приправничката служба^ 
стручните испити и курсеви во музеј ско-конзер-
ваторска струка („Службен лист на ФНРЈ", бр^ 
51/48) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 8 и 10. 

28) Правилник за приправничката служба И 
стручните испити за службениците од криминална 
етичката струка („Службен лист на ФНРЈ", бр^ 
51/48) 

— останува во сила одредбата од членот 8. 
29) Правилник за приправничкиот стаж, струч-г 

ките испити и курсеви во геолошката струка; 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/48) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 20 и 23. 

30) Правилник за приправничкиот стаж, струч-в 
ните испити и курсеви за струката на цивилниот, 
воздушен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр4 
64/48) -

— останува во сила одредбата од членот 14. 
31) Правилник за приправничкиот стаж, стручч 

ните испити и курсеви од струката за експдоатач 
ција на железниците („Службен лист на ФНРЈ ј 
бр. 66/48) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 12 и 33. 
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32) Правилник за приправничката служба, 
стручните испити и стручните курсеви во инду-
стриско-техничката струка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 76/48) 

— останува во сила одредбите од членот 18. 
33) Правилник за стажот и за стручните испити 

за звањето ветеринар специјалист („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 100/49!) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. б, 9, 10, 15 и 16. 

34) Правилник за приправничката служба, 
стручните испити и курсеви за службениците од 
Градежната струка („Службен лист нц ФНРЈ", бр. 
19/51) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 5, 12 и 13. 

35) Правилник за специјализацијата на сани-
тарните инженери („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
ЌЗ/52) 

— останува во сила одредбата од членот 8. 
36) Правилник за стручната спрема на управ-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1/54 и 22/54) 

— останува во сила одредбата од членот 22. 
37) Правилник за стручната спрема на канце-

лариските службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/54) 

— останува во сила одредбата од членот 28. 
38) Правилник за стручната спрема на службе-

ниците од геодетската струка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 7, 8, 29 и 30. 

39) Правилник за стручната спрема на службе-
ниците од струката за контрола на мерки и дра-
гоцени'метали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/54 
К 46/54) 

— останува во сила одредбата од членот 26. 
40) Правилник за стручната спрема на инже-

нерите и техничарите , како одговорни раководи-
тели за поодделни видови градежни објекти и ра-
боти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/^4) 

— останува во сила одредбата од членот 5. 
41) Правилник за стручната спрема на службе-

ниците на Државниот осигурителен завод („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/54) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 15 и 20. 

42) Правилник за стручното образование на 
службениците на статистичката служба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 1/55) % 

— останува во сила одредбата од членот 8. 
43) Правилник за стручното образование на 

Службениците на хидрометеоролошката „ струка на 
работа во хидрометеоролошката служба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/55) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 8 и 28.. 

44) Правилник за полагање испитот за добива-
л е дозвола за работа на летачкиот персонал на 
цивилното воздухопловство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/55) 

останува во сила одредбата од членот 3. 
45) Правилник за стручната спрема на царин-

ските службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/56) ; ' 

— останува во сила одредбата од членот 7. 
45) Правилник за стручната спрема на царин-

ските службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/56) -

— останува во сила одредбата од членот 7. 
46) Правилник за регистрација на установите 

со „ самостојно финансирање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/55) 

остануваат во сила одредбите 
ОД чл, 1, 4, 5, 6, 15 и 17. 

Ѕ. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

1) Општи начела за реконструкција униште-
ните матични книги на родените („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 65/47) 

— остануваат во сила одредбите 
од точката 14 ст. 1, 2 и 3. 

2) Правилник за патните документи за премин 
преку државната граница („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/49, 53/49 и 10/53) 

— остануваат во сила одредбите 
од чл. 3 и 22. 

3) Наредба за ловењето во пограничната зона 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/49) 

(а) останува во сила одредбата од точката 3; 
(б) во образложението на решението не мераат 

да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбите од точ. 3 и 4. 

4) Уредба за пријавување на боравокот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/50) 

— во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбите од чл. 12 и 15. 

5) Правилник за пограничната зона („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/54) 

— во образложението на решението не мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбите'од чл. 3, 6 и 9. 

6) Уредба за прометот со огнено оружје, муни-
ција и со експлозивни средства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/52) 

— во образложението на, решението не Мораат 
да се наведат причините од кои надлежниот орган 
се раководел при донесувањето на решението, кое 
се донесува по слободна оцена врз основа на од-
редбите од чл. 1, 2 став 2 и членот 3. 

7) Правилник за возачите на моторните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/52 и 61/52) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 12 и 13. 
8) Правилник за регистрирање моторни возила 

и автомобилски приколици („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53) 

— остануваат во сила одредбите од чл. 5, 6, 8 
' и 19—22. 
9) Упатство за издавање уверение за телесната 

и душевната способност за управување со. моторни 
возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/53) 

— остануваат во сила одредбите од точ. 6 и 9. 

И. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 
1) Уредба за стопанските претпријатија што 

произведуваат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53) 

— останува во сила одредбата од членот 25 
став 2. 

2) Уредба за материјалната одговорност на вое-
ните лица и на граѓанските лица на служба во 
Југословенската народна армија („Службен лист и а 
ФНРЈ", бр/ 28/56) 

— остануваат во сила одредбите од членот 13. 
\ 3) Правилник за стипендиите на Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана и за 
школувањето ца воените лица во школите во гра-
ѓанството („Службен воен лист на ФНРЈ", бр. 7/56) 

— се менува членот 47 така што да гласи: 
„Против решението на надлежниот старешина 

од членот 7 на овој правилник жалба односно при-
говор му се изјавува на Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана," 
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4) Правилник за доделување на дополнителни 
плати и положај ни додатоци на службениците во 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана („Службен воен лист", бр. 18/56) 

— се менува членот 20 став 2 така што да гласи: 
„Против решението што ќе го донесе Држав-

ниот секретар за работи на народната одбрана 
жалба му се изјавува на Сојузниот извршен совет." 

5) Правилник за спроведување на Уредбата за 
материјалната одговорност на воените и граѓан-
ските лица на служба во -Југословенската народна 
армија („Службен воен лист", бр. 14/56) 

а) остануваат во сила одредбите од членот 13 
ст. 1 и 2 и членот 14; 

6) се менува членот 13 ст. 3 и 4 така што да 
гласи: 

„Старешината што ја примил жалбата односно 
приговорот е должен на истиот да го констатира 
денот на приемот и потоа без одлагање да го спро-
веде до организационата единица чиј старешина 
го донесол првостепеното решение. 

Против решението со кое се отфрлува жал-
бата односно приговорот поради неблаговременост, 
може да се предаде жалба односно приговор на 
ист начин како жалбата односно приговорот про-
тив решенијата за надоместок на штетата (член 
13 ст. 1 и 2)." 

Член 3 
Кога е во закон или во пропис заснован врз 

закон определено да донесува решение еден орган 
со согласност, потврда или одобрение од друг орган, 
овој друг орган, во случај да' ја одбие согласноста, 
потврдата или одобрението, е должен да го обра-
вложи тоа. Органот надлежен за донесување на 
решение е должен во образложението да ги изнесе 
причините за донесување на таквото решение, не 
повикувајќи се при тоа само на актот со кој согла-
сноста, потврдата или одобрението е одбиено. 

Оваа одредба не се однесува на решенијата 
донесени врз основа на слободна оцена, во кои 
според важечките прописи не мораат да се наведат 
причините од кои се раководел органот. 

Член 4 
Одредбите од прописите на бившата Влада на 

ФНРЈ, на Сојузниот извршен совет и на сојузните 
органи на управата, споменати во членот 1 на оваа 
уредба, со кои се предвидува приговор како прав-
но средство, доколку не се усогласени со одредбата 
од членот 2 на оваа уредба, се усогласуваат така 
што правното средство против првостепеното ре-
шение по кое се донесува решение што е конечно 
во управната постапка, се наречува жалба. Ако по 
такво правно средство се донесува решение кое не 
е конечно во управната постапка, правното сред-
ство го задржува називот приговор. 

Ако во прописите од претходниот став прав-
ното средство против првостепеното решение се 
наречува жалба, а решението што се донесува во 
врска со него не е конечно во управната постапка, 
таквото правно средство се наречува приговор. 
Приговор се наречува и правното средство против 
првостепено решение на една организациона, еди-
ница против друга организациона единица од ист 
орган, како и правното средство против органот по 
чие овластување е донесено првостепеното реше-
ние, без оглед дали решението што се донесува во 
врска со таквиот приговор е конечно или не. 

Член 5 
Покрај одредбите што се оставени во сила во 

членот 2 на оваа уредба, остануваат во сила, до-
колку не се изменети, и: 

1) одредбите од прописите на бившата Влада 
на ФНРЈ, на Сојузниот извршен совет и на соју-
зните органи на управата, споменати во членот 1 
од оваа уредба, со кои е утврдена надлежноста ,на 
органите за водење на управната постапка во прв 
степен Ј -

2) одредбите со кои е определено по една ра-
бота да решаваат два или повеќе органи, решение 
да донесува еден орган со претходна согласност 
или во согласност со друг орган, или со потврда 
или одобрение од друг орган, или едниот орган да 
е должен пред донесувањето на решението да. при-
бави мислење од другиот орган/ 

. Член 6 
Во прописите споменати во членот 1 на оваа 

уредба во кои актите донесени во управната по-
стапка не се наменуваат решенија односно заклу-
чок туку со некој друг назив (одлука и др.), одред-
бите за тоа се усогласуваат така што тие акти се 
наречуваат решение или заклучок, според прави-
лата содржани во членот 201 односно 219" на Зако-
нот за општата управна постапка. 

Поинакви називи на актите донесени во управ-
ната постапка се задржуваат ако при усогласува-
њето на одделни одредби за управната постапка, се 
задржани со оваа уредба или ако се во прашање 
работи во кои содржината на актот упатува на 
поинаков назив (патна исправа, па,сош за добиток, 
дозвола за носење оружје и сл.), што со посебни 
прописи му е даден на таков акт. 

Член 7 
Одредбите за управната постапка од прописите 

на бившата Влада на ФНРЈ, на Сојузниот извршен 
совет и на.сојузните органи на управата што биле 
во' сила во времето на објавувањето на Законот за 
општата управна постапка, а кои со оваа уредба не 
останаа во сила или не се изменети односно усо-
гласени, се укинуваат. 

Член 8 
Се овластува Секретаријатот за општа управа 

на Сојузниот извршен совет да издава, потребни 
објасненија и упатства за примена на оваа уредба. 

'Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 379 
13 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

652. 
Врз основа на членот 21 став 2 од Законот за 

органите на внатрешните работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/56), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МАТЕРИЈАЛ-
НИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ ПРЕДВИДУВААТ ВО 
БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ОДНОСНО НА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА ОДДЕЛНИ СЛУЖБИ 

НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
1. Во одлуката за материјалните средства што 

се предвидуваат во буџетот на федерацијата одно-
сно на народна република за одделни служби на 
внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/56) во точката I одредбата под 2 се брише. 

2. Во точката II под 1 на крајот место точка и 
запирка се става запирка и се додава: ,,како и 
издатоците за патни и селидбени трошоци на слу-
жбениците што работат на работите на државната 
безбедност;". 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 380 
16 декември 1957' година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, . , Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. % 
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653. 
Врз основа на членот 24 став 3, во врска со 

членот 3 став 1 под 45 од Уредбата за'заемите за 
инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), 
во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за 
работи на стоковниот промет, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА и ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВ-

КА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА 
1. Во Списокот на производите на машиноград-

бата од сериска изработка што можат да се прода-
ваат на среднорочни кредити во смисла на Наред-
бата за давање заеми без конкурс за набавка на 
определена опрема, кој е составен дел од Наредбата 
за давање заеми без конкурс за набавка на опре-
делена опрема („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/57 
и 41/57), на крајот на групата производи III Тек-
стилни машини, се додава нов реден број 11, кој 
гласи: 

„11) машини за изработка на тантели". 
2. На крајот на групата производи VI Машини 

и уреди за индустријата на кожа, се додава нов 
реден број 13, кој гласи: 

„13) сушари за кожа". 
3. На крајот на групата производи IX Машини 

за мелничката индустрија, се додаваат нови редни 
броеви 17-21, кои гласат: 

. „17) мелнички триери 
18) квасилки ?а жито 
19) уреди за пнеуматски транспорт 
20) уреди за трансмисија 
21) автомати за мелење". 

4. На крајот на групата производи XII Сообра-
ќајни возила, се додава нов реден број 4, кој гласи: 

„4) дизел-мотори од 90' и 130 КС за камиони, 
кога им се продаваат како самостојни производи на 
крајни потрошувачи — иматели на возила". 

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

Бр. 22985 
11 декември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

654. 
Врз основа на членот 140 став 3 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
УЧЕНИЧКИТЕ И СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ СЛИЧНИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
1. Утврдувањето и расподелбата на вкупниот 

приход на организациите на ученици к студенти 
здружени во организации слични на стопанските 
организации, што вршат стопанска дејност или деј-
ност слична на стопанска, се врши според заеднич-
ките одредби од главата III на Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации, со останувањата предвидени со оваа наредба. 

Како организации од претходниот став се под-
разбираат: ученичките и студентските задруги, здру-
женијата и други слични организации кои со до-
говорен надоместок им вршат разни услуги и ситни 
работи на стопански и други организации, на 
установи, органи и граѓани, по одобрение од Ректо-
ратот на универзитетот односно директорот на шко-
лата, а кои за вршење на тие услуги и работи ги 

употребуваат исклучиво своите членови — ученик 
ците односно студентите. 

2. Организациите од точката 1 на оваа наредба 
од својот вкупен приход ги подмируваат материјал-
ните и режеските трошоци и амортизацијата. 

Ако овие организации вршат промет за кој во 
Тарифата за данокот на промет е определено пла-
ќање на данокот, тогаш од нивниот вкупен приход 
се плаќа и данокот на промет. 

Остатокот од вкупниот приход претставува до-
ход на организацијата во смисла на Уредбата за 
расподелба на вќупниот приход на стопанските 
организации, 

3. Организациите од точката 1 на оваа наредба 
го расподелуваат остварениот доход на личен доход 
на своите членови што ги вршеле услугите односно 
работите од кои произлегува остварениот вкупен 
приход односно доход на стопанската организација, 
и на сопствени фондови на организацијата пред-
видени со нејзините правила. 

Одлуката за расподелба на остварениот доход 
во смисла на претходниот став, ја донесува органот 
на организацијата кој е за тоа овластен со прави-
лата на организацијата. 

4. Организациите од точката 1 на оваа наредба 
не издвојуваат средства за општествените инвести-
циони фондови и не се должни да формираат ре-
зервен фонд. 

5. Од личниот доход на членовите на организа-
цијата не се издвојува и не се плаќа придонес" за 
буџетите од личниот доход на работниците, придо-
нес за социјално, осигурување и придонес за стан-
бена изградба. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 година. 

Бр. 23562 
26 ноември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

655; 
Врз основа на одредбата под б) оддел 1 глава 

XXV на Сојузниот општествен план за 1957 година, 
во врска со членот 3 став 1 под а) точка 12 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ, бр. 26/56, 43/56 и 21/57), а 
со согласност од Секретаријатот за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИТЕ ВО ПРОДАЖБА НА МАЛО И НА 

НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА АПТЕКАРСКМТЕ 
УСЛУГИ 

1. Им се определуваат нови највисоки цени во 
продажба на мало на лековите и на лековитите 
супстанции и највисоки цени за аптекарските услу-
ги. Овие цени с^ заведени во Ценовникот на Леко-
вите, кој е составев дел од оваа наредба, а е објавен 
како Прилог на „Службен лист на ФНРЈ". 

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
стануваат да важат највисоките цени на лековите 
и на лековитите супстанции и највисоките цени Да 
аптекарските услуги определени со ценовниците на 
лековите што се пропишани со Решението за цените 
на лековите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/52), 
со Решението за определување цените на лековите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/53), со Решението 
за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ"^ 
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бр. 16/55), со Решението за определување највисо-
ките цени во продажба на мало на некои лекови и 
диететски препарати („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/50), и со Одлуката за определување највисоките 
цени на лековите во продажба на мало (,.Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/57), — ако Се тие содржани во 
ЦеноЕникот на лековите од точката 1 "на оваа 
Е З р Г т б а . ^ 

Се овластува Управата4 за фармацеутска 
счу:::5а и медицинско снабдување да издаде потполн 
и пречистен текст на Ценовникот на лековите како 
одделно издание, како и, по потреба, да дава обја-
сненија за примена на одредбите од оваа наредба. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958, година. 

Бр. 7561 
26 ноемгри 1957 година 

,Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
др Марјан Брсцељ, с. - р. 

658. 

Врз основа на членот 13 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот уред за мерки 
и драгоцени метали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53) и членот 3 под б) точка 3 алинеја 2 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56, 43/56 и 21/57), 
а со согласност од сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите, сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ЖИГОВИНАТА ЗА МЕРИЛА 

И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 

1. Во Тарифата за наплата на жиговината за 
мерила и драгоцени метали („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53 и 2/56) главата под наслов ,Д. Ж и -
говине" се менува и гласи: 

Динари 
. „Жиговина изнесува, и тоа за: 
1) Мерила за должина: . 

помали од 1 метар . ^ . 5 . ѕ ѕ" 50 
од 1 до 5 метра . . . . . . . 100 
над 5 до 20 метра . . . . . ѕ 200 
над 20 метра . ѕ 500 

За прецизни мерила на должината се напла-
тува троен износ од предните тарифни ставови; 

2) Мерила за дебелина: 
помали од 1 метар . , . ѕ ѕ 50 
од 1 метар и повеќе 100 

За прецизни, мерила на дебелината 
се наплатува троен износ од предните 
тарифни ставови: 

3) Справи за мерење на должината 1.000 
4) Справи за мерење на површината 3.000 
5) Обични мерила за мерење на теч-

ни и сипки материјали: 
до 1 литар . . а . ; : ; . 20 
од 2 до 5 литра . . . . . . . 50 
од 10 до 50 л итра . 5

 %. . . . . 100 
од 1 хектолитар 3 5 . . . . . 200 
над 1 хектолитар ^ . . ^ . ѕ 300 

6) Стаклени балони: 
до 6 литра . . . ? . . ? 5 ѕ 50 
над 6 до 11 литра 100 
над 11 литра . а . . % . .. 200 

г,ч ^ / Динари 7) Каци за комина: за секој хектоли-
тар волумен по . . . , , , , 50 

8) Канти за млеко: 
до 5 литра ѕ 50 
над 5 до 10 литра 100 -
над 10 литра ^ . ? 200 

9) Справи за мерење млека: 
до 5 литра 100 
над 5 до 10 литра 150 
за секои натамошни започнати 10 
литра уште по 50 

10) Справи за мерење течност: 
а) справи за мерење течност со " 
садови за мерење " спрема вкуп-
ниот волумен на тие садови, и тоа: 
а) справи за мерење течност со 

садови за мерење спрема вкупниот во-
лумен на тие 'садови, и тоа: 

до 2 литра 200 
над 2 до 5 литра \ 300 
над 5 до 50 литра . . . . ; . 600 
над 50 л итра 1.000 

б) справи за мерење течност со ме-
ханички направи за мерење на пропу-
сната способност во 1 минут: 

до 30 литра . . . . ѕ . . , ѕ 1.000 
над 30 до 150 литра . 1 1 5 . 1 2.000 
над 150 литра . . . 1 1 , 1 1 1 3.000 

11) Цистерни (резервоари): 
до 5.000 литра волумен, за секои 
100 литра волумен — за цистерни 
без поделба, по 20 
за цистерни со поделба, по . . . 30 
Остатокот помал од 100 литра се 
смета како полни 100 литра. 

За цистерните над 5.000 литра изно-
сот на жиговинат,а се наплатува според 
потрошеното работно време на испиту-
вање, сметајќи за секој започнат работен 
ден еден службеник по 2.000 

12) Рамки за мерење дрва: 
до 2 квадратни метра ; ѕ ѕ ѕ 1 100 
над 2 квадратни метра 1 1 1 1 150 

13) Угостителски садови: 
шишиња и чаши за точење алко-
холни пијалоци, млеко и други 
нап.ивки, по . парче ' 4 

14) Буриња: ч 
буриња обични или за пиво, до 
2.000 литра волумен, за секои 100 
литра волумен по 50 
за секои натамошни 100 литра во-
лумен уште по 20 
Остатокот помал од 100 литра се 
смета како полни 100 литра. 

15) Тегови: 
а) за обични тегови: 

од 1 до 500 грама . : ѕ ? ; . 
од 1 до 5 килограми . . . . ^ 20 
од 10 до 50 килограми ѕ . . . 50 

б) за прецизни тегови: 
од 1 до 500 милиграми . . . ; . 15 
од 1 грам до 20 килограми — 
двоен износ од предните тари-
фни ставови; 

в) за. каратни тегови се наплатува 
иста жиговине како и за прецизните те-
гови; 

г) за аналитички тегови: 
од класата Р по парче 5 . . ѕ 50 
од класата V по парче ѕ I 1 ѕ 100 
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Динари 
Жиговината за преглед, жигосување 

и заверување на специјални тегова, ка-
ко и тара^-тегоЅи што ги поднесуваат на 
преглед изработувачи и поправувачи на 
ваги и тегови, е иста како и за обич-
ните тегови; 

16) Ваги: 
Ваги напречници со еднакви и неед-

накви краци, ваги со зделици озгора, 
кантари брзаци и мосни ваги: 

до 20 килограми . . . . . 150 
до 100 „ 200 
до 200 „ 300 
до 500 „ 400 
до 1.000 „ . . . . . 500 
до 5.000 2.000 
до 10.000 „ . . . . . . 3.000 
до 20.000 „ 5.000 
дсГ 50.000 „ . . . . . 10.000 
над 50.000 килограми, за секои 
започнати 10.000 килограми уште 
по ' 2.000 

За преглед и жигосување на нагибни 
ваги, на ваги со на^ибна направа и на 
прецизни ваги се наплатува двоен износ 
на жиговината од претходниот став. 

Кај вагите за специјални цели, со автоматска 
направа за мерење еднакви количини (автоматски 
ваги за мерења на кабасти, зрнести и сипки мате-
рии како: жито, брашно, суров шеќер, цемент, ча-
кал итн.) жиговината се плаќа, и тоа: 

а) за вагите со кои се мери само еден вид ма-
терија: 

до 50 килограми . . . . , . 1.000 
над 50 килограми . . . . . . . 3.000 

^ б) за вагите со кои се мерат повеќе 
видови материи се наплатува зе секој 
натамошен вид материја за 50% поголе-
ма жиговина од утврдената под а); 

17)"Ваги на транспортна лента: 
по парче . ; 10.000 

18) Справи за определување на хек-
толитарската тежина на жито: 
по парче 500 

19) Ареометри: 
без термометар, по парче . ѕ % 800 
со термометар, по парче . . 1.000 

20) Медицински 'термометар за вете-
ринари: 
по парче - . . . . . . . . . 100 

21) Манометри: 
по парче . . ѕ ^ . 5 ; ; . 500 

22) Плинометри: ѕ 
со пропустливост до 0,5 кубни 
метра на час 100 
со пропустливост до 4 кубни ме-
тра на час . 250 
со пропустливост до 15 кубни ме-
тра на час 500 
со пропустливост до 100 кубни 
метра На час 750 
со пропустливост поголема од 100 
кубни метра на час г . ѕ . . 1.000 

23) Вод омери: 
со пропустливост до 20 кубни ме-
тра на час 150 
со пропустливост до 100 кубни 
метра на час % . ^ . . . . . 500 
со пропустливост до 1.000 кубни 
метра на час . ^ . . . . . . 600 
со пропустливост до 10.000 кубни 
метра на час ѕ I в а I 1 ѕ I 750 

Динари 
со пропустливост поголема од 
10.000 кубни метра на час . . . 1.500 

За комбинувани водомери се напла-
тува жиговина која му одговара на зби-
рот на жиговината за секоја одделна 
пропустл ивост; 

24) Таксаметри: 
таксаметри, по парче 500 
преносни механизми, по парче . 100 

25) Електрични инструменти: 
струјомери, по парче . . ѕ ; ѕ 150 
ватмери, по парче 1.000 
мерни трансформатори на струја 
и напон, по парче 1.000 

26) Предмети од злато, сребро и пла-
тина: 
а) за предмети од злато, по грам 40 
б) за предмети од сребро, по грам 2 
в) за предмети од платина, по грам 50 

Секој започнат грам ќесе смета како 
цел. Ако одеднаш се поднесуваат повеќе 
предмети од ист драгоцен метал, жиго-
вината се наплатува според вкупната те-
жина на поднесените предмети. Ка ј пред-
метите составени од Ловеќе делови на 
различни метали, жиговината се напла-
тува за секој метал засебно, според те-
жината на составните делови. На со-
ставните делови од прости метали и ма-
теријали, како и на окованите камења, 
не се наплатува жиговина. 

За предмети од драгоцени метали 
приготвени за извоз се наплатува жи-
говина на парче 5" 

2. Во главата под наслов „II. Надо-
местоци" точката 2 под б) се менува и 
гласи: 

,,б) за заверување уреди за испиту-
вање на струјомери: 

за уреди за испитување на стру-
јомери со 1 мерен елемент . . . 2.000 
за уреди за испитување на стру-
јомери со повеќе мерни елементи 5.000" 

По точката 3 се додава нова точка, 
која гласи: 

„4) Користењето на нормални тегови 
(тара-тегови) на установите се наплатува: 

за првите три дена, по килограм 
и започнат ден 1 
за секој натамошен започнат ден, 
по килограм и започнат ден . . 2 

Овој надоместок го плаќаат само 
оние изработувачи и поправувачи на ме-
рила што се должни да му стават на ра-
сполагање своја техничка опрема на ор-
ганот за контрола на мерки. 

Времето за користење на теговите се 
смета од моментот на изнесувањето на 
теговите од постојаните или привремените 
простории на установите, до враќањето 
на местото од каде се земени." 

3. Во главата под наслов „IV. Работа 
на самото место" во ставот 1 точката б) 
се менува и гласи: 

,,б) да ги надоместат трошоците за 
пренесување на опремата потребна при 

1 испитувањето од постојаните или- при-
времените простории' на установата на 
самото место и назад; ако опремата се 
пренесува со превозно средство на уста-
новата, надоместокот за пренесување из-
несува: 

за оддалеченост до 10 км . . ^ 600 
за секој натамошен километар по 60^ 

4. Во главата под наслов „IX. Упла- ^ 
та и враќање на жиговината и на дру^ 
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гите надоместоци" ставот 3 се менува и 
гласи: 

„Молбите ќе се земаат во постапка 
само ако им се приложени документите 
за извршената уплата." " 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 8588 
18 ноември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
др Марјан Брецељ, с. р. 

65?. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
. извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
врска со членот 7' оддел I став А под а) точка 6 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во 

V надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен'лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр.. 21/57) во точката I оддел А во 
гранката 127 — Прехранбена индустрија, текстот 
од редниот број 34 се менува и гласи: 

„34.'Конзерви од месо 1,30". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите на извоз склучени од 
тој ден. 

П. бр. 426 
10 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Комитетот 

за надворешна трговија, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

658. 
Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата 

за надворешнотрговското работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/55), во врска со членот 7 оддел I 
став А под а) точка 2 алинеја 4 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата' („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), а со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет, Комитетот за надворешна трговија ^издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УВОЗ НА ПАТНИЧКИ 

АВТОМОБИЛИ 
1. Увозот на патнички автомобили според одред-

бите од Уредбата за увоз и промет на патнички 
автомобили и моторцикли („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/57) може да се врши само во рамките 
на странски средства за плаќање што ќе ги опре-
дели Комитетот за надворешна трговија. 

Комитетот за надворешна трговија ќе издава 
посебни дозволи за увоз на патнички автомобили, 
вез оглед на изворот на странските средства за 
фаќање со кои патничките автомобили, во рамките 
Заведени во претходниот став, се купуваат. 

2. Посебна дозвола од претходната точка не е 
потребна ако патнички автомобил увезува граѓанин 
што го добил автомобилот од странство како по-
дарок или го набавил во странство, од своите за-
штеди на странски средства за плаќање наведени 
во членот 3 став 1 од Уредбата за увоз и промет на 
патнички автомобили и моторцикли. 4 

3. Како патнички автомобили во смисла на оваа 
наредба се сметаат автомобили од сите видови што 
служат за превоз на патници, а имаат најмногу 8 
седишта, не сметај ќи го седиштето за возачот на 
автомобилот. 

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

П. бр. 424 
9 д^сември 1957 година 

Белград 
Претседател на Комитетот, 

за надворешна трговија, 
Хасан Бркиќ, с. р. 

659. 
Врз основа на членот 162 став 4 од Законот за 

процесната постапка (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА ЗА ИМОТНАТА1 

СОСТОЈБА 
I. Уверението за имотната состојба што е по-

требно заради подавање предлог до судот за осло-
бодување од плаќање на трошоците на процесната 
постапка, го издава општинската управа за при-
ходи односно органот на управата надлежен за 
работите на приходите на народниот одбор на онаа 
општина на чие подрачје се наоѓа живеалиштето 
на барателот на уверението (во натамошниот текст: 
управата за приходи). 

Уверението за имотната состојба го издава 
управата за приходи на писмено или усно барање 
од барателот на уверението. Усно барање може да 
се подаде на записник само кај управата за при-
ходи што е надлежна за издавање на уверение. 

II. Подносителот на барањето за издавање на 
уверение за имотната состојба е' должен во бара-
њето да ги наведе податоците за сите свои при-
ходи, за членовите на своето семејство што ги из-
држува тој и за нивните приходи, без оглед на тоа 
дали тие приходи подложуваат на плаќање данок 
или не, а потоа е должен да го означи процесот за 
кој бара ослободување од трошоците на постап-
ката. 

Меѓу приходите од претходниот став спаѓаат 
особено: приходите од селскостопански имот, од 
друг имот и од имотни права, од самостојни сто-
пански дејности, платите, инвалиднините, пензиите 
и другите примања по основот на социјалното оси-
гурување, постојаните хонорари и друго. 

Покрај податоците од претходниот став, подно-
сителот на барањето е должен да ги наведе и по-
датоците за имотот што не донесува приходи и што 
не е подложен на оданочување, но кој може зна-
чително да влијае врз неговата имотна состојба (на 
пример, колекции на уметнички слики или други 
скапоцени предмети, накит и друго). 

ЈП. Управата за приходи го издава уверението 
врз основа на податоците за кои води евиденција, 
врз основа на доказите што ги поднесол барателот 
на уверението, фактите што му се лично познати 
на службеното лице што го издава уверението, 
како и врз основа на други околности што се од 
значење за имотната состојба на подносителот на 
барањето и на членовите на неговото семејство. 

IV. За приходите за кои надлежната управа за 
приходи не располага со податоци според даноч-ѕ 



Страна 952 - Број 52 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

ните книги и други евиденции, подносителот на 
барањето е должен да поднесе потребни докази. 

Ако уверението има да се издаде врз основа на 
податоците на катастарот а странката не поднела 
Доказ за нив, управата за приходи што го издава 
уверението ќе ги прибави тие податоци по службе-
на должност. 

V. Кога во уверението ги внесува податоците 
за имотната состојба за кои води службена еви-
денција, управата за приходи е должна да ги внесе 
согласно со податоците од таа евиденција. 

VI. Ако подносителот на барањето за некои 
свои приходи поднесе јавна исправа (член 164 од 
Законот за општата управна постапка), управата за 
приходи ќе ги внесе во уверението податоците за 
тие приходи без никакво проверување. 

На начинот од претходниот став управата за 
Приходи ќе постапи и во случаите кога во увере-
нието внесува податоци за кои подносителот на ба-
рањето има наведено факти или поднесено докази 
врз основа на кои без проверување може да се 
утврди имотната состојба негова и на членовите на 
неговото семејство, како и кога се во прашање фак-
ти познати на службеното лице што го издава уве-
рението. 

VII. Другите околности што се од значење за 
имотната состојба на подносителот на барањето и 
на членовите на неговото семејство управата за 
приходи ги утврдува според одредбите на Законот 
за општата управна постапка. 

VIII. Управата за приходи во уверението ги 
внесува следните податоци: 

1) лично и семејно име на подносителот на ба-
рањето, место на неговото живеалиште и улица и 
број на куќата во која живее; 

2) број на членовите на семејството (заедно со 
подносителот на барањето); 

3) број на даночниот распоред според кој под-
носителот на барањето и членовите на неговото се-
мејство се задолжени со данок; 

4) износ на приходите (даночните основици по 
даночни форми и вкупно) на кои подносителот на 
барањето и членовите на неговото семејство се за-
должени со данок; 

5) износ на данокот со кој се задолжува под-
носителот на барањето и членовите на семејството 
(по даночните форми и вкупно); 

6) износ на постојаните месечни приходи на 
подносителот на барањето и на членовите на.него-
вото семејство, што не подлежат на плаќање да-
нок, и тоа по видовите на приходи (плати, - инва-
лиднини, пензии и други примања по основот на 
социјалното осигурување и друго), како и докази 
врз основа на кои овие податоци се внесени во уве-
рението; 

7) означување на лицата што ги издржува под-
носителот на барањето. 

Покрај податоците од претходниот став, во. 
уверението ќе се внесат и податоци за имотот кој 
не дава приходи и кој не е подложен на оданочу-
вање, но кој може значително да влијае врз имот-
ната состојба на подносителот на барањето (на 
пример, колекции на уметнички слики или на дру-
ги скапоцени предмети, накит и друго). 

IX. Ако управата за приходи на која И е под-
несено барањето не е надлежна да издаде увере-
ние, ќе го упати подносителот на барањето до 
управата за приходи која е надлежна да го издаде 
уверението, 

Среда, 18 декември 1957 

X. Доколку со меѓународни договори не е про-
пишано поинаку, странски државјанин е должен 
кон барањето да поднесе и уверение за имотната 
состојба што му го издал надлежниот орган на 
земјата чиј државјанин е тој. 

Ако странски државјанин има-живеалиште или 
престојувалиште во Југославија и ако во неа ра-
сполага со имот или остварува приходи, тој е дол-
жен, доколку, со меѓународен договор не е . предви-
дено поинаку, освен уверението од надлежниот 
орган на својата земја, да прибави и уверение од 
управата за приходи на чие подрачје има живеа-
лиште или престојувалиште. 

XI: Уверението за имотната состојба важи една 
година од денот кога е издадено. 

XII. Управата за приходи е должна во увере-
нието да назначи дека уверението се издава без 
наплата на такса, заради подавање предлог до су-
дот за ослободување од процесните трошоци, и де-
ка за друга цел не може да се употреби. 

XIII. Одредбите од ова упатство согласно се 
применуваат и на издавањето на уверенија за 
имотната состојба со цел за ослободување од троч 
шоците на управната постапка (член 120 од Зако^ 
нот за општата управна постапка). 

XIV. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 21743 
4 ноември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

660. 

Врз основа на чл,енот 6 од Уредбата за југосло-4 
венските стандарди, за сојузните прописи за квач 
литетот на производите и за производителните спе-̂  
цифи^ации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51)„ 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАч 
СТА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА, НИВНИТЕ ПРИ-
КОЛИЧКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗАПРЕ-

ЖНИ КОЛИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Пневматици за патни возила и 
Терминологија - - - - - - - ЈТЈЅ О.Е3.005 

Типизација на камионски и сел-
скостопански тракторски приколички . 
и селскостопански запрежни коли — ЈТЈЅ М.Н0.621! 

Тркала, со диск. за моторни во-
зила, приколички, селскостопански 
коли и машини и влечени орудија. 
Приклучни мерки и поместеност на 
дискот -Г — - ѓ ГИ е-ј - Ј1ЈЅ М.ш.021' 
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Приклучни мери на главчини за 
тргала со диск за моторни возила, 
приколички, селскостопански коли и 
машини и влечени орудија — — Ј1ЈЅ М.Ш.031 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 февруари 1958 година. 

Бр. 4874 
7 декември 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизиција, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

661. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

РАЧНИ ТРКАЛА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан- , 

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Рачни тркала со полн венец и 
тркалеста дупка - - - - - ЈТЈЅ М.С7.300 

Рачни тркала со полн венец и со 
права четвртаеста дупка — - — ЈИЅ М.С7.302 

Рачни тркала со полн венец и со 
конична четвртаеста дупка — — ЈХЈЅ М.С7.304 

Рамни рачни тркала со конична 
четвртаеста дупка за арматури - ЈХЈЅ М.С7.310 

Рачни тркала со разбранест ве-
нец и со коси палци — — — — ЈТЈЅ М.С7.320 

Рачни тркала со разбранет ве-
неци и со рамни палци — — — Ј1ЈЅ М.С7.325 

Рачни тркала со полн венец од 
пресуван материјал — со и без рачка ЈХЈЅ М.С7.350 

Котурести рачни тркала од пре-
суван материјал - — - - - - Ј1ЈЅ М.С7.351 

- Рачни тркала од пресуван мате-
ријал - - - - - - - - - Ј1ЈЅ М.С7.360 

Рачни тркала со нарецкан венец 
од пресуван материјал - ^ — — — ЈХЈЅ М.С7.365 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е. составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 февруари 1958 година. 

Бр. 4875 
7 декември 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизиција, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за пензи-
ското осигурување, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/57, се поткраднале грешки, та се дава 
следната 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во членот 49 став 2 во вториот ред место „48" 
треба да стои „47". 

Во членот 52 во последниот ред меѓу зборот ' 
„членот" и бројката „51" се испуштени зборовите 
„50 односно". 

Во членот 53 став 1 во четвртиот и петтиот ред 
Погрешно се внесени зборовите „навртен до денот 
на ̂ правосилноста на пресудата", кои треба да се 
бришат. 

Во членот 62 во табелата, во претпоследниот 
ред, место бројката „7.450" треба да стои „7.451". 

Во членот 65 став 1 во дванаесеттиот ред меѓу 
бројката „64" и зборовите „од овој закон" испуште-
ни се зборовите „ст. 2 до 5". 

Во членот 78 став 2 во седмиот ред Јбгеѓу број" 
ката „3" и запирката испуштени се зборовите ,,,на 
овој закон". 

Во членот 106 став 1 во третиот ред место број-^ 
ката „102" треба да стои „105". 

Во членот 111 во вториот ред на почетокот по-
грешно се ставени две точки. 

Во членот 112 став 1 во шестиот ред место 
„102" треба да стои „105", а во седмиот и во 
десеттиот ред место „103" треба да стои „106". 

Во членот 134 став 1 ВО четвртиот ред на кра- , 
јот место „5" треба да стои „в", а во ставот 2 точка 
2 меѓу зборовите „просечниот" м „основ" испуштев 
е зборот „пензиски". 

Во членот 142 испуштена е на крајот втората 
реченица која гласи: „Истото важи и за у ж и в а т е 
лот на таква пензија кој ќе почне да врши само-: 
стојна професионална дејност или која и да е са^ 
мостојна дејност опфатена со одредбите од главата 
VI на овој закон.". 

Во членот 173 став 1, во вториот ред по зборо^ 
„платите" и во третиот ред по з,борот „разреди^ 
треба да стојам запирки. , 

Во членот 218 став 3 во шестиот ред места 
„претходниот став" треба да стои „претходните а п ќ 
вови". 

Во членот 220 став 1 во четвртиот и осмиот ред 
место „платата" треба да стои „платите". 

Во членот 250 став 4 во осмиот ред по зборов 
„осигурување" погрешно е ставена запирка. 

Во членот 271 став 2 во четвртиот ред 1ад 
градата треба да стои запирка. 

Во членот 272 став 1 во осмиот ред Несто „ћвЦл 
визата" треба да стои „законската пензиЈа^ 

Од Сојузната народна скупштина, 13 декември 
1957 година, Белград. 
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У К ^ З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на пре-
длог од Државниот секретар за надворешни ра-
боти, донесува 

У К А З 
ЗА ОТПО^ДО 0% ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО ПАКИСТАН И ЗА НАЗНА-
ЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-
МОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ПАКИСТАН 

Се отповикува 
Обрад Цицмил од должноста извонреден пра-

теник и ополномошен министер на ФНРЈ во Па-
кистан. 

II 
Се назначува 
Густав Влахов, досегашен. постојан претстав-

ник на ФНРЈ при Европскиот центар на Обедине-
тите нации во Женева, за извонреден пратеник и 
ополномошен министер на Федеративна Народна 
Република Југославија во Пакистан. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

Бр. 18 
28 ноември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на ставот 1 член 11 од Уредбата за 

Институтот на општествените науки, на предлог, на 
Советот на Институтот, Сојузниот извршен совет 
донесува 

V Р Е Ш Е Н И Е 
^А ПОСТАВУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУ-

ТОТ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ 
Се поставува за директор на Институтот на оп-

штествените науки Влајко Беговиќ, редовен член 
на Институтот на општествените науки и досегашен 

- директор на Институтот за меѓународна политика и 
Стопанство. 

Б. бр. 2911 
11 декември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

961 

961 

^ - 963 

968 

973 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

; .1В44Ѓ Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за над-
лежноста на народните одбори на оп-
штините и околиите — — — — — 937 

,---л Страна 
^уУакон за измени и дополненија на Зако- -

нот за надлежноста на народните одбори, 
на општините и околиите — — —; — 93Т 

645. Указ за прогласување на Законот за фи-
нансирањето на изградбата на хидроси-
стемот Дунав—Тиса—Дунав — — — 959 
Закон за изградбата на хидросистемот 
Дунав-Тиса-Дунав — - . - — - 959 

646. Указ за прогласување на Законот за фи-
нансирање на мелиорационото работи во 
Народна Република Македонија — — 
Закон за финансирање на мелиорацио-
ните работи во Народна Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 

647. указ прогласување на Законот за 
придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците — — — — — — 963 
Закон^а.Ј0рЈ4Донесот за буџетите од лич-

у ^ ч н и о г ј ш з ш на р а В о ј ѓ ј ѓ Ш Ш ^ У ' ' " " 
г 848^ 1?каз за прогласување на Законот за 

придонесот од доходот на стопанските 
организации — — — — — — — 
Закон за придонесот од доходот на сто-) - - - -

64Џ/ Одлука за усогласување на одредбите за 
управната постапка од сојузните закони 

^ о Законот за општата управна постапка 
650^ Уредба за надлежноста на општинските 

и околиските народни одбори и нивните 
^органи — — — — - — — — — 976 

651^ Уредба за усогласување на одредбите за 
управната постапка од прописите набив-
шата Влада на ФНРЈ, на Сојузниот из-
вршен совет и на сојузните органи на 
управата со Законот за општата управ-
на постапка - — — — — — — — 1014 

652. Одлука за измена на Одлуката за . мате-
ријалните средства што се предвидуваат 
во буџетот на федерацијата односно на 
народна република за одделни служби 
на внатрешните работи — — — — — 

653. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за давање заеми без конкурс за 
набавка на определена опрема 

654. Наредба за расподелба на вкупниот при-
ход на ученичките и студентските орга-
низации слични на стопанските органи-
зации — — — — - - - - . 1023 

655. Наредба за определување на највисоките 
цени на лековите во продажба на мало 
и на највисоките цени за аптекарските 
услуги - - - - - - - - - - 1023 

656. Наредба за измени и дополненија на Та-
рифата за наплата на жиговината за 
мерила и драгоцени метали — — — — 1023 

657. Наредба за измена на Наредбата за кое-
фициентите за пресметување на разли-
ката во цените при извозот и увозот на 
определени, производи и услуги — — 1025 

658. Наредба за начинот на увоз на патнички 
, а в т о м о б и л и — — — — - — — — 1025 

Ј 65ЅН Упатство за издавање на уверенија за 
Имотната состојба — —' - — — — 1025 

660. Решение за југословенските стандарди од 
областа на- моторните возила, нивните 
приколички и селскостопанските запре-
жни коли — — — — — — — — 1026 

661. Решение за југословенските стандарди за 
рачни тркала — — — — — — — 1027 

Исправка на Законот за пензиското осигуру-
вање — — — — — — — — -

1021 

- - 1022 

1027 
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