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З А К О Н 
ЗА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Внатрешните работи како гранка на државната 
управа опфаќаат непосредно извршуваше на зако-
ните и на другите прописи, организирање на служби 
и вршењето на други управни работи и дејности во 
областа на заштитата на државната безбедност, на 
јавниот поредок, на редот и мирот, на слободата и 

правата на граѓаните, на општествениот и личниот 
имот, како и во областа на извршувањето на ка-
знете, цивилната заштита и на граѓанските состојби. 

Член 2 
Внатрешните работи ги вршат сојузните, репуб-

личките, покраинските, обласните, околиските и оп-« 
ип ин ек ит е органи на управата! за внатрешни работи, 
доколку со посебни прописи одделни од тие работи 
не се ставени во надлежност на извршните совети, 
на народните одбори и на нивните совети или на 
други органи на управата. 

Органите на управата за внатрешни работи се: 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти и неговите поверен ств а, републичкиот државен 
секретаријат за внатрешни работи и неговите пове-
ренава , Покраинскиот и Обласниот секретаријат за 
внатрешни работи, секретаријатот за внатрешни ра-
боти на народниот одбор на околината и неговите 
испостави, како и органите на управата на народ-
ниот одбор на општината надлежни за внатрешните 
работи (органи на внатрешните работи). 

Член 3 
За положбата и одговорноста на органите на 

внатрешните работи важат соодветните одредби од 

Законот за државната управа и од другите закони 
со кои се уредува положбата и одговорноста на ор-
ганите на држаенѕѓга управа. 

Другите одредби- од тие закони што се однесу-
ваат на органите на државната управа се примену-
ваат и »а органите на внатрешните работи, ако со 

•овој закон не е определено поинаку. 
Член 4 

Во состав на органите на внатрешните работи е 
Народнг/та милиција. 

Член 5 
Органите на внатрешните работи организираат 

служби и установи за извршување на казните, на 
мерките за безбедност и на воспитно-поправителните 
мерки и за чување на лицата против кои во криви-
чната постапка е одреден притвор или истражен за-
твор. 

Тие можат, во рамките на својот делокруг, да 
организираат служби и установи за криминолошки 
истражувања, за криминалистички вештачења, ме-
дицинска служба како и други стручни и технички 
служби што овозможуваат сестрано, законито и 
ефикасно вршење на внатрешните работи. 

Член 6 
Органите на внатрешните работи ги вршат ра-

ботите од својата надлежност врз основа и во рам-
ките на законите и другите прописи донесени во 
согласност со законот. 

Во вршењето на работите од својата надлежност 
сојузните и републичките органи на внатрешни ра-
боти се должни да се придржуваат за смерниците на 
надлежниот извршен совет, а органите на внатреш-
ните работи на народните одбори се должни да се 
придржуваат за смерниците на народниот одбор и 
на неговиот надлежен совет издадени во рамките 
на нивните овластувања. 

Член 7 
Советите на народните одбори надлежни за вна-

трешни работи, во рамките на својот делокруг и 
овластувања, ја претресуваат работата на органите 
на внатрешните работи, вршат надзор над нивната 
работа и им одредуваат смерници за работа, 'рас-
праваат за материјалните средства за унапредување 
на службата на внатрешните работи, како и за пре-
вентивним и другите мерки за спречување и от-
странување на казнивите и другите општествено 
штетни појави, и соработуваат со општествените и 
други организации ШУИ решавањето »а тие праша-
ња и за тоа им даваат свои предлози на н а р о д и т е 
одбори ги утврдуваат нацртите на прописи што ги 
донесува народниот одбор, и вршат други работи 
што со посебни прописи се ставени во нивна над-
лежност. 

Член 8 
Внатрешните работи ги опфаќаат управните ра-

боти во областа: 
1) на заштитата на личните, имотните и политич-

ките права на граѓаните; 
2) на заштитата на д р ж е н а т а безбедност; 
3) на спречувањето и откривањето на кривич-

ните дела, на п р о н а ј д у в а и фаќањето на стори-
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телите на кривични дела и нивното предавање на 
органите надлежни за гонење, како и на помошта 
и соработката во откривањето на сторителите на 

стопански престапи (криминалистичка служба); 
4) на заштитат« на јавниот поредок и одржува-

њето на јавниот ред и мир; 
5) на спречувањето, откривањето и пријавува-

њето на прекршоците и нивните сторители; 
6) на извршувањето на казните, на мерките за 

безбедност и на воспитно-погаравителните мерки, ако 
одделни од тие работи не се ставени во надлежност 
на други органи;. 

7) на безбедноста на сообраќајот на јавните 
патишта; 

8) на пасошхата служба, на контролата на пат-
ничкиот сообраќај преку државната граница и на 
ПРЕСТОЈОТ и движењето на странците; 

9) на др ж ?ЈВ ј ага ств ото и службата на граѓанските 
состојби; 

10) на примената на прописите: за здруженијата, 
собирите и другите јавни собирања за внесувањето 
и растурањето на странски печат/' за држењето и 
носењето на оружје и за прометот на ошеио оружје, 
муниција и експлозив; 

11) на пријав,но-одјавната служба и на утврду-
вањето идентитетот на граѓаните; 

12) на противпожарната служба и на службата 
на цивилната заштита; 

13) како и други работи што со посебни прописи 
се ставени во надлежност на органите на внатре-
шните работи. 

• Член 9 
Надлежноста на органите на внатрешните ра-

боти се утврдува со закон и со други прописи на 
органот овластен за регулирање на соодветната 
област. 

Надлежност на сојузните и републичките органи 
зг< непосредно извршување на законите во областа 
ка внатрешните работи може да се утврди само со 
закон. 

Член 10 
Внатрешните работи ги врши секретаријатот за 

внатрешни работи ва народниот одбор на околината, 
ако одделни работи со закон или со прописи доне-
сени врз основа на закон не се ставени во надле-
жност на други органи на внатрешните работи или 
на други државни органи. 

Работите на внатрешниот ред и мир во општи-
ната и други внатрешни работи одредени со овој 
ЅСЈ.СО« и со други прописи спаѓаат во надлежност на 
народниот одбор на општината и на неговите органи. 

Член 11 
Меѓусебните односи на сојузните, републичките, 

покраинските, обласните, околиските и општинските 
органи на внатрешните работи се уредувгот со овој 
закон, со Законот за државната управа и со други 
закани. 

Органите на внатрешните работи се должни едни 
на други да си укажуваат стручна помош и сора-
ботка. 

Член 12 
Внатрешни работи од исклучива надлежност на 

федерацијата се работите: на државната безбедност, 
на контролата на патничкиот сообраќај преку др-
жавната граница, на контролата на престојот и дви-
жењето на странците, на внесувањето и растурањето 
на странски печат, на пасошката служба и на соју-
зното државјанство. 

Член 13 
Внатрешни работи од општ интерес за федера-

цијата се работите: на криминалистичката служба, 
ка заштитата на јавниот поредок, на одржувањето 
на редот и мирот во фед ©ради јата, на безбедноста на 
сообраќајот на јавните патишта, на примерната на 
прописите за здруженијата, собирите и другите јавни 
собирања, за другите политички права на граѓаните 
и за прометот на огнено оружје, муниција и експло-
зив, работите на извршувањето на казните, на мер-

ките за безбедност и на воени тно - поправител ни те 
мерки, како и работите на цивилната заштита и на 
организацијата и обуката на Народната милиција. 

Член 14 
Во вршењето на работите од исклучива надле-

жност на федерацијата и на работите од општ инте-
рес за федерацијата сојузните и републичките ор-
гани на внатрешните работи имаат посебни овласту-
вања утврдени со овој закон и со членот 103 од 
Законот за државната управа. 

Член 15 
Органите на внатрешните работи и нивните слу-

жбеници, во рамките на надлежноста утврдена со 
законот и на своите овластувања, се должни да им 
укажуваат потребна помош на граѓаните, установите 
и организациите во случај на загрозување на нив-
ните права, животот или имотот. 

Член 16 
Органите на внатрешните работи и нивните слу-

жбеници се должни БО вршењето на службата да го 
штитат и чуваат животот и личното достоинство на 
граѓаните и можат да ги применуваат само оние мер-
ки на присилба што ги предвидува законот и со 
кои со најмалку штета за граѓаните и за нивните 
права се постигнува извршување на службената 
должност. 

Граѓаните, установите и организациите се дол-
жни да се придржуваат за нодредбите на органите 
на внатрешните работи и на нивните овластени слу-
жбеници што тие ги издаваат во вршењето на сво-
јава службена должност заради спречување на исце-
дите и немирите, заради безбедност на поголем број 
лица и на јавниот сообраќај, заради заштита од 
елементарни несреќи, како и во други слични случаи 
предвидени со прописите за вршење на службата. 

Член 17 
Органите на внатрешните работи се должни да 

укажуваат потребна помош при извршувањето на 
актите на државните органи што според законот се 
извршни. 

Член 18 
Во вршењето на меѓународна правна помош и на 

други форми на соработка во областа на внатрешни-
те работи со соодветните органи на други држави и 
со меѓународни организации, органите на внатрешни-
те работи постапуваат врз основа на меѓународните 
договори, како и прописите за нивното извршување. 

Член 19 
Во вршењето на својата должност службениците 

на оргс/ните на внатрешните работи се должни да 
постапуваат според законот и во рамките на утврде-
ните овластувања. 

Член 20 
За својата работа во вршењето на службената 

должност, службениците на органите на внатрешни-
те работи одговараат кривично, дисциплински и ма-
теријално. 

Член 21 
За вршење на одделни служби на внатрешните 

работи на народните одбори на околиите и општи-
ните можат определени материјални средства да се 
предвидат и во буџетот на народната република и на 
федерацијата. 

Сојузниот извршен совет определува за кои слу-
жби од претходниот став ќе се предвидат матери-
јални средства во сојузниот буџет односно во буџетот 
на народната република. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
1. Сојузни органи на внатрешните работи 

а) Сојузен Државен секретаријат за внатрешни 
работи 

Член 22 
Сојузниот Државен секретаријат ги врши внз>-

трешните работи од надлежноста на федерацијата 
што со закон и со прописи на Сојузниот извршен 
совет се ставени во негова надлежност. 
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Член 23 
Сојузниот државен секретаријат ги врши вна-

трешните работи од надлежноста на федерацијата 
непосредно или преку свои поверенава, 

• Сојузниот Државен секретаријат ги врши вна-
трешните работи од исклучивата надлежност на ф е -
дерацијата, ако одделни од тие работи со сојузен 
закон или со* други сојузни (прописи не се ставени во 
надлежност на републичкиот државен секретаријат, 
односно на околискиот секретаријат за внатрешни 
работи 

Меѓународната правна дом ош и другите форми 
на меѓународна соработка во областа на внатрешните 
работи ги врши сојузниот Државен секретаријат, 
ако со закон или со други прописи одделни од тие 
работи не се ставени во надлежност на други ор-
гани за внатрешни работи. 

Член 24 
Покрај правата и .должностите определени со 

Законот за државната уцрава, сојузниот Државен 
секретаријат врши надзор над примената на сојузни-
те прописи од стража на. републичките државни се-
кретари ј ати за внатрешни работи и на другите репу-
блички служби на внатрешните работи а преку нив 
и над примената, на тие прописи од страна на оста-
натите органи и служби на внатрешните работи. Овој 
надзор сојузниот Државен секретаријат може да го 
врши и непосредно.. За таа цел сојузниот Државен 
секретаријат може преку свои овластени службе-
ници и преку службеници на републичкиот државен 
секретаријат за внатрешни работи да ври?и преглед 
на работела на сите органџи и служби на внатрешните 
работи 

Ако во вршењето на надзор овластениот слу-
жбеник утврди дека е незаконит актот што вон 
управната постапка го донел управниот орган надле-
жен за внатрешните работи, тој е должен да му 
обрне внимание за тоа на старешината н.а тој орган 
и од него да бара таквиот акт да го стави вон сила. 
Бо случај овој да не го стори тоа, овластениот слу-
жбеник веднаш ќе му .предложи на надлежниот ор-
ган незаконитост акт да го укине или поништи. Ако 
во работите од 0!цшт интерес за федерацијата извр-
шувањето на таквиот акт би било сврзано со опа-
сност. за јавниот поредок или за редот и мирот, со-
јузниот Државен секретаријат може таквиот акт да 
го запре од извршување, во кој случев мора веднаш 
да му го достави актот со свој предлог на органот 
надлежен за неговото укинување односно поништу-
вање , 

Член 25 Ј 

Покрај овластувањата од членот 103 од Законот 
за државната управа, сојузниот Државен секрета-
ријат има право во работите од исклучивата надле-
жност на федерацијата што се ставени во надле-
жност на други органи на внатрешните работи, да им 
издава наредби на тие органи за начинот на извршу-
вање на определена работа, преку нив да извршува 
одделни работи од својата надлежност, да одреди 
службеник што ќе раководи со работата или што ќе 
изврши одделна работа во таков предмет, како и да 
преземе одделен предмет од надлежноста на друг 
орган на внатрешните работи и по него да постапи 
во својата надлежност. 

Член 26 
Сојузниот Државен секретаријат може, во са-

гласност со Сојузниот извршен совет, да одреди од-
делни работи на криминалистичката служба од 

општ интерес на федерацијата (издавање на потер-
нички лист и слично) непосредно да се вршат во 
сојузниот Државен секретаријат. 

Сојузниот Државен секретаријат може во оддел-
ни предмети на криминалистичка служба од општо 
или меѓународно значење и во други посложени 
предмети, како и во одделни предмети на 'одржу-
вањето на јавниот поредок од значење за федера-
цијата, да одреди службеник што ќе раководи со 
работата или што ќе изврши одделни работи во одно-
сниот предмет., 

б) Погранични, лучки, аеродромски и други 
поверенства 

Член 27 
За вршење на работите на непосредна контрола 

над патничкиот промет преку државната граница се 
формираат погранични, лучки и аеродромски по-
веренава , кои непосредно му се подредени на 
сојузниот државен секретаријат. Поверенава мо-
жат да се формираат и за непосредно вршење на 
други определени работи од исклучивата надлежност 
на федерацијата. 

Поверенствата ги формира и нивните подрачја 
ги определува сојузниот државен секретар за вна-
трешни работи во согласност со Сојузниот извршен 
совет, 

Во рамките на надлежноста на поверенството, 
шефот на пов средството донесува самостојно реше-
нија во управната постапка. За решавање по жал -
бата против првостепеното решение на шефот на 
поБеренството е надлежен сојузниот државен секре-
тар за внатрешни работи. 

2. Републички органи на внатрешните работи 
а) Републички државен секретаријат за внатрешни 

работи 
Член 28 

Републичкиот државен секретаријат врши ра-
боти што му се ставени во надлежност со закон, 
со прописи на сојузниот или републичкиот извршен* 
совет, како и со прописи на сојузниот државен се-
кретаријат за внатрешни работи донесени во рам-
ките на законските овластувања. 

Член 29 
Во случај на разидување на прописот на соју-

зниот Државен секретаријат за внатрешни работи 
со прописите на другите органи на внатрешните ра-
боти се применува сојузниот пропис. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи има право и должност да му укаже на Соју-
зниот извршен совет за см ери иц апа на републичкиот 
извршен совет за која смета дека не е донесена во 
согласност со сојузните прописи и да бара преземање« 
на соодветни мерки. 

Член 30 
Во вршењето на работите од исклучива надле-

жност на федерацијата, републичкиот државен се-
кретаријат е должен да постапува според инструк-
циите и наредбите на сојузниот државен секрета-
ријат за внатрешни работи, а во работите од општ 
интерес за федерацијата — според неговите ин-
струкции. 

Член 31 
Покрај правата и должностите определени со За -

конот за државната управа, републичкиот државен 
секретаријат врши надзор над примената на соју-
зните и републичките прописи од страна на секре-
таријатите за внатрешни работи на народните од-
бери на околиите и другите околиски служби на 
внатрешните работи, а преку нив и над примената 
на тие прописи од страна на органите на внатре-
шните работи на народните одбори на општините. 
Овој надзор републичкиот државен секретаријат 
може да го врши и непосредно. За таа цел држав-
ниот секретаријат може преку свои овластени слу-
жбеници и преку службеници на секретаријатите за 
внаггршни работи на народните одбори на околиите 
да врши преглед на работата на сите органи и слу-
жби на внатрешните работи на територијата на на-
родната република. 

Во вршењето на надзорот републичкиот држа-
вен секретаријат и неговите овластени службеници,, 
покрај ќоравата и должностите определени со репу-
бличкиот закон, ги имаат и овластувањата предви-
дени во членот 25 од овој закон. 

Член 32 
Покрај овластувањата од чл 103 од Законот за 

државната управа, републичкиот државен секрета-
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има право БО работите од исклучивата Н А Д Л Е -
жност на федерацијата што се ставени во надле-
жност на другите органи на внатрешните работи ка 
територијата на народната република, да им издава 
наредби на тие органи за начинот на извршување иа 
определена работа, да извршува преку нив одделни 
работи од својата надлежност, да одреди службеник 
што ќе раководи со работата или што ќе изврши 
одделна работа во таков предмет, како и да преземе 
одделен (предмет од надлежност на органите еа вна-
трешните работи- на териториј ата на народната ре-
публика и по него да постапи во својата надлежност. 

Член 33 
Во вршењето на работите сд општ интерес за 

народната република, републичкиот државен се-
кретаријат има посебни овластувања утврдени со 
овој закон и со членот 103 од Законот за д р ж а в и ц а 
управа 

Член 34 
Републичкиот државен секретаријат може, во 

согласност со републичкиот извршен совет, да опре-
дели одделни работи од криминалистичке/га служба 
од сшнт интерес за народната република да се вр-
шат непосредно во државниот секретаријат. 

Републичкиот државен секретаријат може во 
одделни предмети на криминалистичката служба од 
општо или меѓународно значење и во други посло-
жени предмети, како и во-одделни предмети на одр-
жувањето на јавниот поредок од значење за феде-
рацијата или за народната република, да одреди слу-
жбеник што ќе раководи со работата или што ќе 
изврши одделни работи во односниот предмет 

Член 35 
Правата и должностите на Државниот секрета-

ријат за внатрешни работи на Народна Република 
Србија опрема покраинските и обласните органи на 
внатрешните работи се определуваат со законот на 
Народна Релублика Србија. 

б) Републички поверенава 
Член 36 

За вршење на работите на безбедноста на со-
обраќајот на јавните патишта и на работите на кри-
миналистичката служба од интерес за народната ре-
публика можат да се формираат републички пове-
р е н о т о што непосредно му се подредени на репу-
бличкиот државен секретаријат за внатрешни работи. 

Поверенствата ги формира и нивното подрачје 
го определува републичкиот државен секретар за 
внатрешни работи во согласност со републичкиот 
извршен совет. 

Го рамките на надлежноста на поверенството, 
шефот на поверенството самостојно донесува реше-
нија во управната постапка. За решавање во жал-
бата против првостепеното решение' на шефот на 
позеренството е надлежен републичкиот државен 
секретаријат за внатрешни работи. 

3. Покраински и обласни органи на внатрешните 
работи 

Член 37 
Покраинскиот и Обласниот секретаријат ги вр-

шат на подрачјето на Автономната Покраина Вој-
водина и на Автономната Кос ове ко-мето х иска Об-
ласт работите од надлежноста на републичкиот 
државен секретаријат за внатрешни работи што се 
определени со прописите на Народна Република 
Србија донесени во согласност со одредбите на овој 
закон. 

Член 38 
Во случај на разидување на прописите ва со-

јузниот или републичкиот државен секретаријат за 
внатрешни работи со прописите на Покраинскиот и 
Обласниот секретаријат за внатрешни работи се 
применува сојузниот односно републичкиот пропис. 

Републичкиот државен секретаријат за внатре-
шни работи има право да му укаже на републичкиот 
31 зл? ршен совет за смерница та на извршниот совет 
НР р1втономната единица за која смета дека не е до-
несена во согласност со сојузните односно со репу-

бличките прописи и да пред лата преземање на со-
одветни мерки. 

Член 39 
Во вршењето на внатрешните работи од исклу-

чивата надлежност на федерацијата, Покраинскиот 
и Обласниот секретаријат се должни да постапу-
ваат според инструкциите и наредбите на сојузниот 
односно на републичкиот државен секретаријат за 
внатрешни работи, а во работите од општ интерес 
за федерацијата односно за народната република 
•— според нивните инструкции. 

Член 40 
Покраинскиот и Обласниот секретаријат спрема 

органите на внатрешните работи на народните од-
бори на околиите, како и спрема органите на вна-
трешните работи на 'народните одбори на општините 
на подрачјето на автономната единица и н тиви ите со-
вети надлежни за внатрешните работи ги има пра-
вата и должностите, што во рамките на надлежноста 
на републичкиот државен секретаријат за внатре-
шни рабо™, се определени со републички закон во 
согласност со одредбите на овој и на други сојузни 
закони. 
4. Органи на внатрешните работи на народниот одбор 

на ©ќелијата 
а) Секретаријат за внатрешни работи 

Член 41 
Секретаријатот за внатрешни работи на народ-

ниот одбор на око ли јата ги врши, во ра(мките на 
правата и должностите на околината, сите внатрешни 
работи освен оние што со посебни прописи се ста-
вени во надлежност на народниот одбор на околи-
јата и на неговиот соодветен совет. 

Секретаријатот за внатрешни работи ги врши 
работите од претходниот став непосредно или преку 
свои испостави, 

Член 42 
Во случај на разидување на сојузните или ре-

публичките прописи со прописите на народниот од-
бор, на него— ^т совет или секретаријат за внатре-
шни работи о 'носно со смерниците на народниот од-
бор или на неговиот совет, се применува сојузниот 
односно републичкиот пропис. 

Народниот одбор на околијата има право согла-
сно одредбите на уставот и законот да поднесе при-
говор за заштита на самоуправните права ако смета 
дека сојузниот односно републичкиот пропис не е 
во согласност со сојузниот односно со републичкиот 
закон или со прописите на извршниот совет. 

Член 43 
Во вршењето на внатрешните работи од исклу-

чивата надлежност на федерацијата, секретаријатот 
за внатрешни работи нп народниот одбор на околи-
ната е должен да постапува според инструкциите 

.и наредбите на сојузниот односно на републичкиот 
државен секретаријат за внатрешни работи, а во 
работите од општ интерес за федерацијата односно 
за народната република — според нивните ин-
струкции. 

Член 44 
Со работата на секретаријатот за внатрешни ра-

боти раководи и за неговата работа одговара на-
чалник. Во одделни околии може да се назначи и 
помошник на началникот на секретаријатот. 

Во случај на спреченост или времена отсутност 
на началникот, него го заменува неговиот помошник, 
а ако овој го нема, службеник на секретаријатот што 
по предлог од началникот ќе го одреди претседателот 
на народниот одбор на околината. 

Член 45 
Началникот на секретаријатот го назначува и 

разрешува републичкиот државен секретар за вна-
трешни работи во согласност со народниот одбор на 
око ли јата. 

Ако помеѓу народниот одбор и републичкиот др-
жавен секретар не се постигне согласност за назна~ 
чувањето или за разрешувањето на началникот, ор-
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тан от што го предлага назначувањето односно разре-
шувањето може прашањето да му го изнесе на ре-
шавање на надлежнит извршен совет, чие решение 
е задолжително. 

Член 46 
Началникот на секретаријатот по своја иниција-

тива или по барање од советот за внатрешни работи 
му поднесува на советот извештаи за работата на 
секретаријатот и се грижи за извршувањето на за-
клучоците на советот за внатрешни работи во рабо-
тите од надлежноста на секретариј?/гот. 

б) Испостави 
Член 47 

На подрачјето на околината можат да се основаат 
испостгви на секретаријатот За внатрешни работи на 
народниот одбор на око ли јата за вршење на опре-
делени работи од надлежноста на тој секретаријат. 

Испоставите ги оснива и нивното подрачје, седи-
ште и надлежноста ги определува народниот одбор 
ка околината по прибабеното мислење на народниот 
одбор на општината а со претходна согласност од ре-
публичкиот државен секретаријат за внатрешни 
работи % 

Член 4Ѕ 
Со работата на испоставата раководи шеф, к о т 

го назначува републичкиот државен секретар за 
внатрешни работи во согласност со претседателот 
на народниот одбор на околината. 

Шефот на испоставата работи според инструк-
циите и под надзор на началникот на секретаријатот 
за внатрешни работи на народниот одбор на околи-
ната и нему му е одговорен за работата на испоста-
вата. 

Во рамките на надлежноста ва испоставата ше-
фот на испоставата донесува самостојно решенија 
во управната постапка. По жалбата против првосте-
пеното решение на шефот на испоставата решава 
во втор степен органот што решава по жалбата про-
тив решенијата на секретаријатот. 
5. Орган на внатрешните работи на народниот одбор 

на општината 
Член 49 

Во надлежност на народниот одбор на општи-
ната спаѓаат следните внатрешни работи: 

1) одржувањето на редот и мирот во општината; 
2) безбедноста на месниот сообраќај; ^ 
3) граѓанските состојби и водењето на книгите 

за државјанство; 
4) пријавувањето и одјавувањето на престојот; 

непосредното организирање и раководење со 
слу небата за цивилна заштита и за заштита од 
пожар. 

Работите од претходниот став ги врши управниот 
орган надлежен за внатрешните работи на народ-
ниот одбор на општината, ако одделни од тие ра-
боти со посебни прописи не се ставени во надлежност 
на народниот одбор, на неговиот совет или на други 
органи на внатрешните работи. 

Органот »а управата надлежен за внатрешните 
работи на народниот одбор на општината врши и 
други внтреинни ргооти што со посебни прописи 
се ставени во надлежност на тој орган. 

Член 50 
Внатрешните работи од надлежноста на народ-

ниот одбор на општината ги врши органот на упра-
вата надлежен за внатрешните работи, ако со по-
себни прописи не е определено одделни од тие рабо-
ти да врши народниот одбор или неговиот совет. 

Член 51 
Во работите од општ интерес за федерацијата 

односно за народната република што се ставени во 
надлежност на народниот одбор на општината, ор-
ганот на управата на народниот одбор на општината 
надлежен за внатрешните работи е должен да по-
стапува според , инструкциите на сојузниот, репу-
бличкиот и околискиот секретаријат, за внатрешни 
работи. 

Член 52 
Во случај на разредување на сојузните, репу-

бличките или околиските прописи со прописите на 
народниот одбор на општината и на неговите совети 
или со нивните смерници, се применува сојузниот, 
републичкиот односно околискиот пропис, 

Народниот одбор на општината има право да 
поднесе приговор за заштита на самоуправните пра-
ва ако смета дека прописот на повисокиот орган на 
е во согласност со сојузен или републички закон или 
со прописите на извршниот совет. 

Ш. НАРОДНА МИЛИЦИЈА 
Член 53 

Народната милиција -непосредно ги штити живо-
тот и личната слобода на граѓаните; општествениот 
и личниот имот, го одржува јавниот ред и мир, го 
спречува нарушувањето на јавниот поредок, ги от-
крива кривичните дела и нивните сторители и го 
обезбедува извршувањето на внатрешните и други 
работи што се определени со закон и со други про-
писи донесени врз основа на закон. 

Народаата милиција е вооружена и еднообршно 
униформиоана. 

Член 54 
Основна единица на Народната милиција е ста-

ница на Народната милиција. 
За вршење на определени задачи можат да сз 

формираат и посебни единици на Народната мили-
ција. 

Член 56 
Станиците на Народната милиција формирани 

на подрачјето на око ли јата во вршењето на зада-
чите му се подредени на секретаријатот за внатре-
шни работи на народниот одбор на околната 

Член 56 
Во секоја* општина по правило постои станица 

на Народната милиција за подрачјето на општината. 
По потреба може да се оснива една станица на На-
родната милиција за подрачјето на две или повеќе 
општини, како и две или повеќе станици за под-
рачјето на една општина. 

Бројот на станиците на Народната милиција во 
ок ол и јата и нивното подрачје ги определува репу-
бличкиот државен секретар за внатрешни работи во 
согласност со наводниот одбор на околната. Ако ме-
ѓу републичкиот државен секретар и народниот од-
бор за тоа не се постигне согласност, решава над-
лежниот извршен совет 

Член 57 
Секоја станица на Народната милиција има по-

требен број службеници на Народната милиција (ми-
лици он ери). 

Бројот на милиционерите во секоја станица го 
определува републичкиот државен секретар за вна-
трешни работи во согласност со народниот одбор на 
околијата. 

Член 58 
На чело на станицава на Народната милиција е 

командирот на станицата, кој одговара за нејзината 
работа. Командирот на станицата има свој заменик. 

Командирот на станицата и неговиот земените ги 
назначува републичкиот државен секретар за вна-
трешни работи. 

Командирот на станицата непосредно му е под-
реден на началникот на секретаријатот за внатрешни 
работи на народниот одбор на ок оли јата според чг и 
наредби ги врши работите и кому му одговара за ра-
ботата на станицата. 

Член 59 
Мшшционерите на служба во станицата ја вр-

шат службата според наредбите од ком? нд ирот :ia 
станицата. 

За време вршењето на службата тие се должни 
по правило да носат униформа и мораат да би тат 
вооружени според прописите за униформата и во-
оружувањето на Народната милиција. 

Мидиционерите можат дала вршат службата во 
граѓанска облека кога ќе го нареди тоа надлежниот 
старешина. 
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Член 60 
Станицата на Народната милиција непосредно ги 

врши работите што спаѓаат во делокругот на На-
родната милиција (член 53). 

Станицата на Народната милиција го обезбедува 
и извршувањето на прописите на народниот одбор 
на општината и на неговиот совет што се однесуваат 
на одржувањето на редот и мирот во општината и 
»га безбедноста на месниот сообраќај и укажува по-
мош при административното извршување на актите 
iia органите на општината. 

Член 61 
Во рсаботите на одржување редот и мирот во 

општината и безбедноста на месниот сообраќај прет-
седателот на народниот одбор на општината може 
непосредно да и' издава наредби на станицата на 
Народната милиција на подрачјето на општината и 
да бара укажување помош при административното 
извршување на одделни акти на народниот одбор п 
на неговите органи. Вакви наредби може да и' из-
дава на станицата на Народната милиција и орга-
нот на народниот одбор на општината, надлежен за 
внатрешните работи во рамките на своите овласту-
вања. 

Член 62 
Началникот на секретаријатот за внатрешни ра-

боти на народниот одбор на околијата се грижи за 
правилното вршење на службата, за стручната обу-
ка, вооружувањето, дисциплината, облекувањето и 
сместувањето на Народната милиција 

Во работите од претходниот став, како и во дру-
гите работи што се однесуваат на внатрешната ор-
ганизација на Народната милиција, на шчалникот 
iiy помага службеник на секретаријатот со соодветно 
звање во Народната милиција. 

Член 63 
Кога интересите на јавниот поредок го бараат 

тоа, републичкиот односно сојузниот државен секре-
тар за внатрешни работи од милиционерите! распо-
редени по станиците може да формира единица иа 
Народна милиција за извршување на определени 
задачи. 

Старешината на оваа единица го определува др-
жавниот секретар што го определил нејзиното фор-
мирање. . 

Старешината непосредно командува со едини-
цата и му е одговорен на државниот секретар за 
извршувањето на задачата што и* е доверена на 
единицата. 

Член 64 
За обезбедување извршувањето на работите што 

ги вршат непосредно републичките и: сојузниот др-
жавни секретаријата за внатрешни работи, можат 
да постојат посебни единици на Народната мили-
ција. 

Формациската состојба на овие единици ја опре-
делува надлежниот државен секретар за внатрешни 
работи. 

Член 65 
Републичкиот државен секретаријат за внатре-

шни работи се грижи за пополнувањето на кадрите, 
за одржувањето на дисциплината, за снабдувањето 
со униформа и оружје на Народната милиција, им 
дава помош на секретаријатите за внатрешни работи 
на народните одбори на околиите во решавањето на 
сместувањето на Народната милиција и врши надзор 
над правилното вршење на работите што со чл. 62 
од овој закон се ставени во надлежност на начал-
никот на секретаријатот за внатрешни работи на 
народниот одбор на око ли јата. 

Сојузниот државен секретар за внатрешни ра-
боти, во согласност со Сојузниот извршен совет, 
донесува прописи за вршењето на службата во На-
родната милиција, за стручната обука, за вооружу-
вањето, за униформата и за. снабдувњето со уни-
форма и оружје еа Народната милиција. 

За вршење на работите од претходните ставови 
во републичкиот и сојузниот државен секретаријат 

за внатрешни работи постојат посебан* организацио-
ни единици. 

Член бб 
Вкупниот број на службениците на Народната 

милиција го определува Сојузниот извршен совет 
по предлог од сојузниот државен секретар за вна-
трешни работи. 

Предлогот од претходниот став го ета,ве« СОЈУ-
ЗНИОТ државен секретар врз основа на предлозите 
од републичките државни секретари што ги подне-
суваат тие во согласност со републичкиот извршен 
совет. 
IV. ПРАВНА И ДРУГА ПОМОШ И СОРАБОТКА СО 

ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 67 

Органите на внатрешните работи и другите др-
жавни органи се должни един на други да си укажу-
ваат травна помош според прописите за управиата 
постапка и според другите прописи што определу-
ваат таква помош. 

Органите на внатрешните работи се должни да 
им укажуваат правна помош и на самостојните уста-
нови и организации според -прописите за управната 
постапка кога тие врз основа на закон вршат јавна 
служба ' 

Член 68 
Органите на внатрешните работи се должни да 

укажуваат помош заради обезбедување извршува-
њето на работите што спаѓаат во надлежност на 
други државни органи, ако при извршувањето се 
наиде на физички отпор или ако т^ков отпор може 
оправдано да се очекува. 

Одредбата од претходниот став се однесува и на 
извршувањето на управните акти што врз основа на 
закон во вршењето на јавната служба ги донесува.ѕ/г 
самостојните установи и организации. 

Член 69 
Укажувањето на помош заради обезбедување 

извршувањето на 'работите и управните акти од 
претходниот член по правило се бара преку надле-
жниот секретаријат за внатрешни работи на народ-
ниот одбор на околната. 

Ако е потребно да се обезбеди извршување во 
подрачје што ги преминува границите на една око-
лија, одведувањето на извршувањето може да се 
бара преку републичкиот односно сојузниот орган 
за внатрешни работи. 

Органот за внатрешни работи на кого што му 
е упатено бгјрањето ја цени оправданоста' на бара-
њето за давање помош заради обезбедување на извр-
шувањето и определува во кој обем ќе се даде 
помошта. 

Член 70 
Во работите на кривичното гонење органите иа 

внатрашните работи се должни да постапуваат спо-
ред барањата на судовите и на јавните обвинители за 
кои тие како органи на кривичното гонење според 
законот се овластени да им ги упатуваа 

Во овие работи судовите и јавните обвинител-
ства можат барањево да им го упатуваат и непосред-
но на станиците на Народната милиција. 

Член 71 
Органите на внатрешните работи и органите на 

санитарниот, ветеринарскиот, па зар итниот, градеж-
ниот и на другите инспекторати се должни меѓу-
себно да соработуваат и да си укажуваат едни на 
другите помош во откривањето на кривичните дела, 
на стопанските престапи и на прекршоците, како и 
во пронај дуваното и фаќањето на сторителите на 
овие дела. 

Ако еден од органите од претходниот став при 
вршењето на работите од својата надлежност дознае 
за противправно дејствие по кое за водење на по-
стапката е надлежен друг орган, тој е должен без 
одлагање да го извести за тоа овој орган-*. 

Член 72 
Кога врз основа на посебни прописи други ор-

гани или организации одржуваат ред и мир на опре-
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делено подрачје или шри користењето на определени 
објекти, органите на внатрешните работи се должни 
во тие работи да соработуваат со тие органи односно 
организации и да им укажуваат помош во врше-
њето на таа служба. 

"Органите односно организациите од претходниот 
став се должни да им укажуваат помош на органите 
на внатрешните работи кога овие вршат работи од 
својот делокруг на односното подрачје или објекти. 

Член 73 
Самостојните установи и организации можат да 

организираат посебна служба за обезбедување на 
објектите и на имотот со кои управуваат. 

Кога е организирана оваа служба, органите на 
внатрешните работи се должни да соработуваат со 
неа и да и' укажуваат помош во обезбедувањето на 
објектите и имотот што таа ги обезбедува. 

Лицата 'што ја вршат службата од ставот 1 на 
овој член се должни да ги извршуваат наредбите 
за вршење на таа служба што ги издаваат надлеж-
ните органи на внатрешните работи во рамките на 
својата надлежност. 

Поблиски прописи за организацијата на служ-
бата од ставот 1 на овој член, како и за овластува-
њата на лицата што се назначуваат да ја вршат оваа 
служба, пропишува сојузниот Државен секретари-
јат за внатрешни. работи во согласност со Сојузниот 
извршен совет. 

V. ДОЛЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА ВО ВРШЕ-
ЊЕТО НА СЛУЖБАТА 

Член 74 
Со цел да се спречи загрозувањето на јавната 

безбедност, на јавниот поредок и на редот и мирот, 
како и за да се остранат настанатите нарушувања 
во тој поглед, органите на внатрешните работи се 
должни да преземаат соодветни мерки за кои со 
закони и со други прописи се овластени. 

Ако еден орган на внатрешните работи веќе за-
почнал некое од дејствијата во извидот или истра-
гата, друг орган не може да презема дејствија во 
тој предмет освен ако е посебно овластен за тоа. 

Член 75 
Работите на осигурување јавниот поредок, на 

одржување редот и мирот, на обезбедување живо-
тот на граѓаните, на спречување извршувањето на 
кривични дела и на фаќање нивните сторители, 
службениците на Народната милиција,, како и по-
себно овластените службеници на внатрешните ра-
боти, се овластени и се должни да ги вршат во се-
која прилика, без оглед на тоа дали се наоѓаат на 
службена должност и дали тоа во определен случај 
им е ставено во задача. 

Легитимации за посебно овластување на слу-, 
жбшиците на внатрешните работи во народната ре-
публика им издава републичкиот државен секрета- . 
ријат, а на сојузните службеници сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи. 

Кога посебно овластениот службеник на внатре-
шните работи ги врши работите од чл. 75 до 80 од 
овој закон, тој е должен да ја покаже легетима-
цијата. 

Образецот на легетимацијата го пропишува со-
јузниот Државен секрет гр иј ат за внатрешни ра-
боти. 

Член 76 
Кога постои основано сомнение дека е извршено 

кривично дело за кое се гони по службена должност, 
службениците на Народната милиција, како и по-
себно овластените службеници на внатрешните ра-
боти, се должни да преземат потребни мрки за да 
се најде сторителот на кривичното дело, сторителот 
или соучесникот да не се скрие или да не избега, 
да се откријат и обезбедат трагите на кривичното 
дело и предметите што можат да послужат како 
доказ, како и да ги присоберат сите известувања 
што би можеле да бидат од корист за успешното во-
дење на кривичната постапка. 

Член 77 
Во цел на извршување на задачите што спаѓаат 

во внатрешни работи, службеникот на Народната 
милиција како и посебно овластениот службеник 
има право да го легитимира граѓанинот и во случа-
ите предвидени со прописи да го приведе. 

Член 78 
Без наредба за претрес, службеникот на Народ-

ната милиција или посебно овластениот службеник 
нема право да влезе во туѓ стан и други простории, 
освен во случаите предвидени во прописите за кри-
вичната и администратчвно-казнената постапка 
како и кога е тоа неопходно потребно заради отстра-
нување на општа опасност или на опасност за жи-
вотот на одделни лица. 

Службеникот на внатрешните работи може, без 
наредба за претрес, да изврши и претрес на лице 
при извршувањето на наредбата за доведување или 
при лишување од слобода, ако постои сомнение дека 
односното лице поседува оружје или орудие за на-
пад. Личен претрес може да се изврши и во случа-
ите кога е потребно да се одземат предмети што 
можат да послужат како доказ во кривичната или 
в-> административно-казнената постанка, ако постои 
сомнение дека лицето што се гони или што треба д а 
се притвори или приведе тие предмети ќе ги отфрли, 
скрие или уништи. За одземените предмети веднаш 
мора да се издаде потврда. 

Член 79 
Службеникот на внатрешните работи има право 

да притвори лице само во случаите предвидени во 
кривичната постапка, а да задржи лице само во слу-
чаите предвидени во административно-казнената 
постапка- ~ 

Освен случаите од претходниот став службени-
кот на Народната милиција и посебно овластениот 
службеник е овластен да задржи лице што ја нару-
шува или загрозува јавната безбедност или редот 
и мирот, ако воспоставувањето на безбедноста од-
носно на редот и мигот и ^и останувањето на загро-

зувањето не може да се постигне на друг начин. 
Ова задржување може да трае додека не му се 
предаде односното лице на органот надлежен за го-
нење, а најмногу 24 часа. Ако задржувањето е из-
вршено надвор од седиштето на органот надлежен 
за гонење, задржаното лице мора најитно да се 
спроведе до тој орган. Во срокот од 24 часа не се 
смета времето потребно за спроведување на задржа-
ното лице до местото на предавањето. 

Члан 80 
Службениците на Народната милиција, како и 

посебно овластените службеници што по налог од 
надлежниот орган вршат служба на средствата на 
јавниот превоз, имаат право на бесплатен превоз со 
тие средства и на осигурување како и другите п а р -
ници. 

Во случаите од претходниот став стопанската 
организација што управува со превозните средства 
нема право на надоместок за извршениот превоз и 
на неа паѓаат трошоците за осигурување. 

Член 81 
Заради фаќање на извршителот на кривично 

дело кого непосредно го гони, како и заради прев^-
зење во најблиска здравствена установа на жртвата 
на кривичното дело, на елементарната несреќа и.пи 
на несреќниот случај, на која и' е потребна итна 
лекарска помош, службеникот на внатрешните ра-
боти има право, ако не може тоа на друг начин да 
го изврши, да се послужи со првото сообраќајно 
средство да кое може да дојде, без оглед на тоа кој 
го држи тоа сообраќајно средство. 

За употребата на сообраќајното средство според 
претходниот став службеникот ќе издаде потврда. 

Држателот на сообраќајното средство има право 
на надоместок за фактичната штета причинета со 
употребата на сообраќајното средство, Надоместокот 
на штетата паѓа на товар на политичкотериторијал-
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ната единица чиј службеник го употребил сред-
ството. 

Барањето за надоместок на штетата може да му 
се поднесе на надлежниот орган најдоцна во срок 
сд 30 дена од денот кога е употребено сообраќајното 
средство. По овој срок не може да се бара надоме-
сток на штетата. 

По барањето за надоместок на штетата надле-
ж н о г орган е должен да донесе решение во срок 
од 30 дена од денот на приемот на барањето. Ако 
надлежниот орган во тој срок не донесе решение 
или не го достави, или ако подносителот на барањето 
не е задоволен со решението, тој може да подаде 
тужба за надоместок на штетата до надлежниот суд 
во срок од 30 дена од денот кога решението од над-
лежниот орган му е доставено, односно од послед-
ниот ден кога требало да му биде доставено. 

Член 82 
Милиционерите и службениците на стражата на 

казнено-ооправителните установи имаат право и 
должност да носат оружје според прописите за 
нивното вооружување. Покрај тоа тие носат и гу-
мена палка во случаите предвидени со правилата 
за вршење на службата 

Другите службеници носат по службена должно-
ст огнено оружје само ако за тоа се овластени во 
легитимаци ј ата. 

Член 83 
Заради совладување на отпорот од лице што го 

нарушува редот и мирот односно што треба да се 
задржи или приведе, како и заради одбивање на на-
падот врз својата личност при вршењето на служ-
бата, службеникот на Народната милиција, како и 
службеникот на стражата на казнено-попраеитешна 
установа и друг службеник на внатрешните работи 
има право да употреби физичка сила, а службени-
кот што е овластен да носи гумена палка има право 
да ја употреби и гумената палка. 

Член 84 
Милиционерот, службеникот на стражата на 

казнено -поправите лна установа како и друг слу-
жбеник на внатрешните работи што има право да 
носи огнено оружје, при извршувањето ћа службе-
ните задачи смее да го употреби оружјето само ако 
на друг начин не може: 

1) да го заштити животот на граѓаните; 
2) да го совлада насилниот противправен отпор 

на кој наишло при извршувањево на поважна слу-
жбена задача; 

3) да го спречи бегството на лицето затечено -при 
извршувањето на потешко кривично дело, или на 
лицето за кое е издадена потерница; 

4) да го спречи бегството на лицата лишени од 
слобода што му се доверени на чување; 

5) да одбие од себе потежок физички напад, 
како и да спречи обид на напад со кој се загрозува 
неговиот живот; 

6) да го одбие нападот врз објектот што му е 
доверен на чување, како и врз имотот од поголема 
вредност. 

Службеникот ќе го употреби огненото оружје са-
мо ако не може со употребата на физичката сила или 
на гумената палка да го обезбеди извршувањето на 
службената задача во случаите наведени во прет-
ходниот став. 

- Пред да го употреба огненото оружје службени-
кот е должен да го предупреди за тоа лицето спрема 
кое намерава да го употреби, ако е тоа можно во 
дадениот случај. 

При употребата на огненото оружје службеникот 
е должен да ги чува животите на другите лица. 

Службениците што вршат служба под раково-
дење на определен старешина смеат да употребат 
оружје само по наредба од старешината. Наредба за 
употребата на оружјето, старешината може да из-
даде само во случаите и под условите .предвидени 
во став 1 и 2 од овој член. 

Со прописите за вршење на службата во Народ-
ната милиција ќе се предвидат поблиски одредби за 
Употребата на гумената талха и на огненото оружје. 

Член 85 
Кога физичката сила, гумената палка или ору-

жјето се употребени во границите на овластувањата 
од чл 83 и 84 од овој закон, исклучена е противправ-
носта на делото. 

Употребата на физичката сила, на гумената пал-
ка и на оружјето спротивно на правилата за вр-
шење на службата повлечува дисциплинска одго-
ворност. 

Ако службеникот при употребата на физич-
ката сила, на гумената палка и на оружјето очи-
гледно ги пречекорил овластувањата од чл, 83 и 84 
на овој закон подлежува и на кривична одговорност. 

Против службеникот спрема кој е започната кри-
вична постапка според претходниот став, во текот 
на постапката може да се одреди притвор односно 
истражен затвор само во случаите на очигледно пре-
чекорување на овластувањата од чл. 83 и 84 од овој 
закон. 

VI. СЛУЖБЕНИЦИ 
1. Примена на прописите за државните службеници 

Член 86 
За службениците на внатрешните работи важат 

прописите за државните службеници, ако со воз 
закон и со прописите донесени врз основа на неро 
не е определено поинаку. 

Како службеници на внатрешните работи се 
сметаат сите службеници назначени да вршат слу-
жба во органите за внатрешни работи, 

2. Посебни услови за прием во служба 
Член 87 

За службеник може да биде назначено само лицо 
што е способно за вршење на службата во кеја 
стапува. 

Лице што подложува на воена обврска може да 
биде назначено за службеник на внатрешните работи 
само ако го отслужило задолжителниот воен срок. 

Член 88 
Лице осудувано за кривично дело против наро-

дот и државата или против службената должност 
извршено со смисленост, или за некое друго кри-
вично дело сторено од користољубие, не може да 
биде назначено за службеник на внатрешните 
работи. 

3. Вршење на службата 
Член 89 

Во вршењето на службата службеникот е дол-
жен во потполност да се залага за извршувањето 
на службените задачи што му се доверени. Мили-
ционерите и службениците на стражата на казнено-
поправителните установи, како и посебно овласте-
ните службеници, се должни да го сторг/г тоа и во 
случај кога извршувањето на службената задача 
е сврзано со опасност за нивниот живот. 

При вршењето на доверената службена задача 
службеникот смее да ја напушти должноста само БО 
случај на неопходно извршување на поважна слу-
жбена задача. 

Член 90 
Службеникот е должен да ги извршува сите на-

редби од претпоставените старешини издадени во 
цел на вршење службата, освен оние со кои се на-
редува извршување на дејствие што претставува 
кривично дело. 

Ако службеникот ја изврши точно службената 
наредба од старешината, старешината е одговорен 
за последиците. 

Ако службеникот по наредба од старешината 
извршил дејствие што претставува кривично дело, 
одговорни се и старешината и службеникот. 

Член 91 
Службеникот е должен да ја чува службенава 

тајна додека €1 во служба, а и по престанокот на 
службата. 

Како службена тајна се смета сѓ она што слу-
жбеникот во службата или по повод на вршењето 
на службата го дознал, а што ако би се соопштило 
или на друг начин ставило ка знаење на неовластено 
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лице, би можело да го осуети успехот на службата 
или би било од штета за јавните интереси или за 
интересите на одделни лица. 

Старешината надлежен за назначување може да 
го ослободи службеникот од должноста за чување 
на тајната. По престанокот на службата, ослободу-
вање од должноста за чување на тајната може да 
даде старешината на органот во чија надлежност 
опаѓа работата за која се однесува тајната. 

Упатства за чување на службената тајна и за 
ослободување од должноста за чување на тајната 
донесува сојузниот државе« секретаријат за внатре-
шни работи. 

4. Поблиски прописи за звањата и платите 
Член 92 

Посебни прописи за звањата, принадлежностите 
и додатокот за службениците на внатрешните работи 
донесува Сојузниот ивршен совет. 

Службениците што според прописите носат уни-
форма имаат право на бесплатна униформа односно 
на соодветен паричен надоместок. 
5. Училишта за стручно образование на службениците 

Член 93 
За стручно образование на службениците посто-

јат стручни училишта при сојузниот и републичките 
државни секретаријати за внатрешни работи. 

Стручните училишта од претходниот став ги 
оснива надлежниот државен секретар за внатрешни 
работи во согласност со соодветниот извршен совет. 

Условите за прием во стручните училишта, како 
и програмата и траењето на наставата во училишта-
та, ги пропишува сојузниот државен секретар за 
внатрешни работи во согласност со секретарот на 
Секретаријатот за просвета на Сојузниот извршен 
совет. 

Изборот на службениците што се упатуваат на 
школување во стручните училишта го врши персо-
нал ната комисија на надлежниот државен секрета-
ријат. Изборот на службениците на служба во орга-
ните за внатрешни работи на народниот одбор на 
око лиј ата и на општината се врши по предлог од 
началникот на секретаријатот за внатрешни работи 
на народниот одбор на околната. Изборот на канди-
датите може да се врши и врз основа на конкурс 
што го распишува државниот секретаријат. На из-
браниот кандидат органот чиј службеник е тој не 
може да не му дозволи да го посетува стручното 
училиште. 

Со прописите од членот 92 на овој закон ќе се 
определи рангот на стручните училишта од ставот 
1 на овој член за напредување на службениците, 

б. Систематизација 
Член 94 

Систематизација на службеничките места во со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, 
како и во органите, установите и службите што му се 
непосредно подредени (поверенства, казнено-попра-
вителни домови, посебни единици на Народната ми-
лиција, стручни училишта и др.) :а утврдува соју-
зниот државен секретар во согласност со Сојузниот 
извршен совет. 

Систематизацијата на службеничките места во 
републичкиот државен секретаријат за внатрешни 
работи и во органите, установите и службите што му 
се непосредно подредени, ја утврдува републичкиот 
државен секретар во согласност со републичкиот 
извршен совет. 

Систематизацијата на службеничките места во 
секретаријатите за внатрешни работи на народните 
одбори на околиите, во нивните испостави и во ста-
ниците на Народната милиција ја утврдува репу-
бличкиот државен секретар за внатрешни работи во 
согласност со народниот одбор на околината. 

Сојузниот државен секретар за внатрешни ра-
боти во согласност со Сојузниот извршен совет може 
да го определи »најмалиот број на службениците и 
нивната стручна опрема во органите и службите за 
внатрешни работи во народната рејпублика што вр-

шат работи од исклучивата надлежност на федера-
цијата и работи од општ интерес за федерацијата. 
7. Надлежност за донесување на решенија за слу-

жбеничките односи 
Член 95 

Во поглед на надлежноста за донесување на ре-
шенија за назначувањето и за другите службенички 
односи за службениците на сојузниот и републич-
киот државен секретаријат за внатрешни работи ва-
жат прописите за државните службеници. 

Решенијата за назначување и престанок на слу-
жбата за службениците во секретаријатот за вна-
трешни работи на народниот одбор на око ли јота ги 
донесува републичкиот државен секретаријат во со-
гласност со претседателот на односниот народен 
одбор на околната. 

Решенијата за назначување, унапредување и 
престанок на службата на милиционерите во околи-
јата ги донесува републичкиот државен секретари-
јат за внатрешни работи. 

Член 96 
Н а т а чувањето на службеници на внатрешните 

работи се врши по правило без конкурс. 
Сојузниот државен секретаријат за внатрешни 

работи ќе пропише кои службеници ќе се назначу-
ваат врз основа на конкурс. 

Член 97 
Решенијата за назначување на службеници на 

положбата началник на одделение, ineid) на отсек или 
на самостоен реферат во организационата единица 
за работите на државната безбедност во органите за 
внатрешни работи во народната република, како и 
За нивно разрешување, републичкиот државе« се-
кретаријат ги донесува во согласност со сојузниот 
државен секретаријат. 

Согласност според претходниот став е потребна* 
и за назначувањето и разрешувањето на стареши-
ната што е на чело на организационата единица за 
работите на Народната милиција во републичкиот 
државен секретаријат за внатрешни работи. 

Член 98 
Републичкиот државен секретаријат во согла-

сност со претседателот на народниот одбор на околи-
ната може да ги преместува службениците од репу-
бличкиот државен секретаријагг во секретаријатите 
за внатрешни работи на народните одбори на око-
лиите, како и службениците од секретаријатите за 
внатрешни работи на народните одбори на околиите 
во државниот секретаријат или во секретаријатот за 
внатрешни работи на друг народен одбор. 

8 Одговорност на службениците 
а) Кривична одговорност 

Член 99 
Службениците на внатрешните работи одгова-

раат за кривичните дела според одредбите на Кри-
вичниот законик и на другите закони како и другите 
државни службеници. 

За судење на службениците на внатрешните-
работи се надлежни редовните судови, ако со закон 
не е п р о п и ш а а поинаку 

б) Дисциплинска одговорност 
Член 100 

За дисциплинските неуредност на службеници-
те на секретаријатот за внатрешни работи на народ-
ниот одбор на околијата, како и на милицион^р^те, 
решава началникот на секретаријатот. 

За дисциплинските неуредност на м и л и ц и ј е -
рите може да решава и командирот на станицата на 
Народната милиција и службеникот на Народната 
милиција што му помага на началникот на секрета-
ријатот во работите на Народната милиција, доколку 
ќе ги овласти за тоа началникот на секретаријатот, 
како и повисоките старешини во Народната мили-
ција. 

За дисциплинските неуредност на службеници-
те на сојузниот државен секретаријат, на републич-
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киот државен секретаријат односно на секретарија-
тот за внатрешни работи на автономната единица, 
решава надлежниот секретар, а за дисциплинските 
н гу реди ости на началникот на секретаријатот за вна-
трешни работи ва народниот одбор на околијата 
решава републичкиот државен секретар. Надле-
жниот секретар може да го овласти старешината 
што е на чело на орган или на организациона еди-
ница да решава за дисциплинските неуредност на 
подредените службеници 

Против решението за казна за дисциплински 
неуредност службеникот може да му се жали на 
органот за внатрешни работи од непосредно повисок 
степен, а против решението од старешина на орга-
низациона единица на републичкиот или сојузниот 
државен секретаријат — ка надлежниот државен се-
кретар. % 

Член 101 
За дисциплинските престапи решаваат во прв 

степен ДИСЦШЈ либиските судови, и тоа: 
1) за службениците на секретаријатот з а вна-

трешни работи на народниот одбор на околијата и за 
милицонерите, освен за повредите во вршењето на 
работите на државната безбедност — првостепениот 
дисциплински суд за службениците на внатрешните 
работи, што се формира за подрачјето на повеќе 
околии или на една околија; 

2) за службениците на Покраинскиот или Обла-
сниот секретаријат за внатрешни работи, освен за 
по вредите во вршењето на работите на државната 
безбедност — дисциплинскиот суд при покраинскиот 
односно Обласниот секретаријат за внатрешни ра-
боти; 

3) за службениците на републичкиот државен 
секретаријат и нему непосредно подредените органи, 
установи и служби, за началникот на секретаријатот 
за внатрешни работи на народниот одбор на околи-
ната, хако и за службениците на секретаријатот за 
внатрешни работи на народниот одбор на околијата 
или на автономната единица кога ќе сторат дисци-
плински престап во вршењето на работите на држав-
ната безбедност — дисциплинскиот суд при репу-
бличкиот државен секретаријат за внатрешни ра-
боти; 

4) за службениците на сојузниот Државен секре-
таријат и нему непосредно подредените органи, уста-
нови и служби — дисциплинскиот суд при сојузниот 
Државен секретаријат. 

Првостепените дисциплински судови од точ. 1 
на претходниот став ги формира и нивното подрачје 
го определува републичкиот државен секретаријат 
за внатрешни работи. 

За судење во прв степен за дисциплинските пре-
стапи на службениците на казнено-поправителните 
домови и на посебните единици на Народната мили-
ција надлежниот државен секретар може да фор-
мира дисциплински суд при овие установи и единици. 

Претседателот и членовите на првостепениот 
дисциплински суд за службениците на внатрешните 
работи односно на дисциплинските судови при уста-
новите и единиците од претходниот став, како и нив-
ните заменици, ги именува надлежниот државен 
секретар. 

Член 102 
Началникот на секретаријатот за внатрешни ра-

боти на народниот одбор на ок ол и јата може да бара 
првостепениот дисциплински суд за службениците 
на внатрешните работи да започне дисциплинска по-
стапка против службениците на органот на управата 
на народниот одбор на општината надлежен за вна-
трешните работи за дисциплинските престапи што 
тие ќе ги сторат во вршењето на службата на вна-
трешните работи, ако тоа го бара интересот на слу-
жбата на внатрешните работи. Во тој случај прво-
степениот дисциплински суд за службениците на 
внатрешните работи донесува решение со кое од 
надлежноста на дисциплинскиот суд при народниот 
одбор »а околината ќе го преземе водењето на дисци-
плинската постапка. 

Член 103 
Републичкиот државен секретаријат може да 

бара првостепениот дисциплински суд за службе-
ниците на внатрешните работи да започне дисци-
плинска постапка против службеник на секретари-
јатот за кого тој суд е надлежен, ако началникот на 
секретаријатот не барал започнување на дисциплин-
ска постапка. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи може да бара надлежниот дисциплински суд 
да започне дисциплинска постапка против секој слу-
жбеник на орган на внатрешните работи во народ-
ната република ако надлежниот старешина не барал 
започнување на дисциплинска постапка. 

Член 104 
По жалбата против решенијата на првостепениот 

дисциплински суд за службениците на внатрешните 
работи и решенијата на дишиплинскиот суд при 
Покраинскиот и Обласниот ceKpeTEipnjaT, односно на 
дисциплинскиот суд при установата или единицата 
од членот 101 став 3 на овој закон во народната 
република, решава дисциплинскиот суд при репу-
бличкиот државен секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

По жалбата против првостепените решенија на 
дисциплинскиот суд при републичкиот државен се-
кретаријат за внатрешни работи, односно на дисци-
плинскиот суд при установата или единицата од 
членот 101 став 3 на овој закон што му е непосредно 
подредена на сојузниот Државен секретаријат, ре-
шава дисциплинскиот суд ПРИ сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи. 

По жалбата против првостепените решенија на' 
дисциплинскиот суд при сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи, решава Вишиот дисци-
плински суд при Сојузниот извршен совет. 

Член 105 
Кота дисциплинскиот суд реши претресот по 

дисциплинската вина да биде таен,, оптужениот слу-
жбеник може да го брани во дисциплинската по-
стапка само службеник на внатрешните работи кога 
оптужениот ќе то избере за бранител, 

е) Материјална одговорност 
Член 106 

За надоместок на штетата сторена во вршењето 
на службата службениците на внатрешните работа 
одговараат според прописите што важат за држав-
ните службеници. 

Член 107 
За надоместокот на штетата што ќе ја сторат 

службениците на внатрешните работи на предметите 
на вооружувањето и опремата решава републич-
киот државен секретаријат за внатрешни работи, 
.а за сојузните службеници сојузниот Државен се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Републичкиот односно сојузниот државен се-
кретар може да го овласти старешината на орган, 
на организациона единица или на единица на На-
родната милиција да решава за надоместок на ште-
тата до 20.000 динари. 

Против решението на републичкиот односно со-
јузниот Државен секретаријат и против решението 
на овластениот старешина од претходниот став за 
надоместокот на штетата на предметите на вооружу-
вањето или опремата може непосредно да се започне 
управен спор. Во управниот спор судот решава и 
за самото барање за надоместок на штетата. 

Сојузниот Државен секретаријат ќе пропише це-
новник на предметите на вооружувањето и опремата 
според кој ќе се определува надоместокот за сторе-
ната штета. 
9. Социјално осигурување, здравствено и материјално 

обезбедување 
Член 108 

Службениците на внатрешните работи, во слу-
ч а ј на болест, загуба или намалување на способноста 
оа работа, старост или смрт ги имаат правата опре-
делеки со општите прописи за социјалното осигуру-
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вање на работниците и службениците, со прописите 
на овој закон и со посебните прописи за социјалното 
осигурување на службениците на внатрешните рабо-
ти што ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 109 
Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 

оснивање на посебни здравствени установи за по-
требите на внатрешните работи како и за начинот 
на финансирање и управување со тие установи. 

Член 110 
Службениците на Народната милиција за време 

на времената неспособност за работа поради болест 
или повредат не примаат надоместок наместо плата 
според прописите за'здравственото осигурување, туку 
го задржуваат правото' на редовни припад лежности 
според соодветните прописи. 

Другите службеници на внатрешните работи за 
време на времената неспособност за работа не при-
маат надоместок наместо плата според прописите за 
здравственото осигурувале, туку го задржуваат пра-
вото н?1 редовни ттринадлежности според соодветните 
прописи, ако времената неспособност настапила по-
ради несреќа на работа, болест или повреда здобиена 
во вршењето на службата или по повод вршењето 
на службата. 

Член 111 
Болеста што настапила како непосредна после-

дица од вршењето на службените задачи се смета 
како несреќа на работа. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи,, во согласност со Сојузниот извршен совет 
пропишува во кои случаи и под кои услови ќе се 
смета болеста како несреќа на работа во смисла на 
претходниот став. 

Член 112 
Работната способност на службениците на вна-

трешните работи ја утврдува надлежниот орган на 
здравствената служба. 

Надлежниот државен секретаријат, односно се-
кретаријат за внатрешни работи на автономната еди-
ница, може да одреди службено лице што во својство 
на член на комисија ќе учествува во работата на 
здравствените комисии кога тие вршат преглед на 
службениците на внатрешните работи. 

При републичкиот и сојузниот Државен секрета-
ријат за внатрешни работи можат да се формираат 
инвалидско-нензиони комисии за преглед на службе-
ниците на внатрешните работи. Членовите на овие 
комисии ги одредува надлежниот државен секрета-
ријат за внатрешни работи во согласност со надле-
жниот завод за социјално осигурување. 

По жалбата против решенијата на овие коми-
сии решава во втор степен Вишата инвалидско-
пензиона комисија. 

Член 113 
Службеникот на Народната милиција за кого 

надлежниот орган на здравствената служба ќе утвр-
ди дека поради намалување на работната способност 
е неспособен за служба во Народната милиција, ќе 
се распореди на полесна работа во некој од органите 
на внатрешните работи. 

Службеникот на Народната милиција за кога 
"претходниот став е распореден на полесна работа го 
добива звањето што му одговара на неговото звање 
во Народната милиција, без оглед на работата на 
која е распореден. 

Член 114 
Во работен стаж за здобивање со права од со-

цијалното осигурување на службениците им се сме-
та и времето што ќе го поминат во училишта заради 
стручно усовршување за време траењето на работ-
ниот однос. 

Сојузниот извршен совет донесува прописи за 
посебното сметање на работниот стаж за здобивање 
со права од социјалното осигурување за определени 
службеници на внатрешните работи. 

Член 115 
Службеникот што во вршењето или по повод вр-

шењето на службата ќе го загуби животот ќе се за-
копа во местото што ќе го определи фамилијата на 
трошок на органот чиј службеник е тој. 

Надлежниот државен секретаријат ќе и' одреди 
на фамилијата на службеникот од претходниот став 
еднократна помош во износ на тримесечната плата. 

Со одредбите од претходните ставови не се за-
сегнува во правата предвидени со прописите за соци-
јално осигурување. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 116 

Работите на непосредно извршување на законите 
или другите прописи во областа на внатрешните 
работи што со досегашните прописи се ставени во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
внатрешните работи, остануваат и натаму во нив-
ната надлежност. 

Член 117 
Сојузниот извршен совет ќе пропише, во согла-

сност со одредбите од овој закон, општи начела за 
внатрешната организација на републичките, покра-
инските, обласните и 'околиските секретаријати за 
внатрешни работи и на другите СЈфжби за внатрешни 
работи и на органите на управата на народните од-
бори на општините надлежни за внатрешните работи, 
како и за нивното работење. Со тие прописи може 
да се одреди и надлежноста на испоставите на секре-
таријатите за внатрешни работи на народните одбори 
на околиите. 

Член 118 
Кои внатрешни работи се сметаат како работи 

од општ интерес за народната република, ќе се од-
реди со републички закон. 

До донесувањето на тој закон се сметаат како 
работи од општ интерес за народната република 
следните внатрешни работи: 

1) одржувањето на редот и мирот во народната 
република: 

2) работите што се однесуваат на држењето и но-
сењето на оружје; 

3) пријавно-одјавната служба и утврдувањето на 
идентитетот на граѓаните; 

4) службата на граѓанските состојби и евиден-
цијата на државјаните; 

5) работите на заштитата од пожар и на откло-
н у в а њ е ^ на последиците од елементарните несре-
ќи од значење за две или повеќе околии. 

Член 119 
Сојузниот државен секретар за внатрешни ра-

боти може да донесува прописи за издавањето на 
патни исправи за премин преку државната граница, 
за престојот и движењето на странците, за движе-
њето во пограничната зона, за пријавувањето на 
живеалиштето и на престојот, за личните карти 
(легитимациите), за безбедноста на патниот сообраќај, 
за регистрацијата на возилата во јавниот сообраќај 
и за возачите на моторни возила. 

Член 120 
Со влегувањето во сила на овој закон престану-

ва да важи Законот за Народната милиција (,.Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 101/46). 

Додека не се донесат прописите предвидени во 
членот 92 од овој закон, м и л и ц и о н е р ите, под офице-
рите и офицерите на Народната милиција ги задр-
жуваат чиновите што ги имаат и можат да би тат 
унапредувани според досегашните прописи. 

До донесувањето на посебните прописи од членот 
114 став 2 на овој закон, останува в л а ж н о с т одред-
бата на членот 6 од Уредбата за с о ц и ј а л н о т о оси-
гурување на службениците во ресорот на внатре-
шните работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/53>. 

Член 121 
Овој закон влегува во сила п е т н а е с е т т и о т ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
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397. 
Врз основа на членот 1 став 3 од Уредбата за 

банките и штедилниците („Службен лист ка ФНРЈ", 
f>p. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНКА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
С? оснива Југословенска инвестициона банка 

(во натамошниот текст: Банката) со седиште во Бел-
град. 

Член 2 
Банката има својство на правно лице. 
Банката е самостојна стопанска организација 

со посебна положба. Прописите што се однесуваат 
на стопанските организации се применуваат на Бан-
ката само ако тоа е изрично определено. 

За Банката важат одредбите од Уредбата за 
банките и штедилниците, ако со оваа уредба не е 
определено поинаку. 

Член 3 
Банката има свои основни и обртни средства. 
Основните и. смртните средства потребни за 

основањето и работата на Банката ги обезбедува 
Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот државен секретар за работи на ф и -
нансиите може да пропише, одделни одредби од 
општите прописи за управувањето со основните 
средства на стопанските организации да не се од-
несуваат на Банката. 

Член 4 
За обврските на Банката гарантира федераци-

јата. 
Член 5 

На службениците и работниците на Банката се 
применуваат прописите за звањата и платите ,на 
службениците и работниците на Народната банка, 
еко со посебни прописи не е определено поинаку. 

II. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕТО 
Член 6 

ј Банката ги врши следните работи: 
1) присобира средства за финансирање на инве-

стициите; 
2) склучува заеми во земјата и во странство за-

ради прибавување средства за финансирање на ин-
вестициите, и ја врши службата по тие заеми; 

3) ракува со девизните средства добиени од др-
жавните заеми склучени во странство заради ф и -
нансирање на инвестициите, ја врши службата по 
тие заеми и дава мислење за склучувањето на тие 
заеми во странство; 

4) ги финансира инвестициите со давање заеми 
за инвестиции; 

5) продава девизи за потребите на инвестициите; 
6) дава гаранции за заемите на стопанските ор-

ганизации склучени во странство за инвестиционите 
објекти што ги финансира Банката; 

7) ја врши службата на финансирање на инве-
стициите со давање средства без обврски за вра-
ќање, и тоа за сметка на Давателите на тие сред-
ства; 

8) ја контролира наменетата употреба на сред-
ствата за инвестиции чие финансирање се врши 
преку Банката; 

9) врши и други работи што ќе бидат предви-
дени со сојузни прописи. 

Член 7 
Во договорот за заем со инвеститорот Банката 

може да предвиди инвеститорот, дури кога од неа 
ќе прибави согласност, да може за набавка на опре-
ма од увозот да ги користи девизните средства што 
му ги ставила ша раснола(Рање или средствата од 
ипвестиционшуг заем во ^^ВЗВНВР К0Ј му дала 
гаранција. 

III. ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ 
Член 8 

Деловни единици на Банката се: Главната цен-
трала. со седиште во Белград, како и централите, 
филијалите и експозитурите во местата каде што 
тоа го бара потребата. 

Деловниот делокруг и овластувањата на делов-
ните единици на Банката и нивната внатрешна ор-
ганизација се утврдуваат со статутот на Банката. 

IV. ОРГАНИ НА 
1. Органи во Главната централа 

Член 9 
Органи на управувањето на Б ситата кг хо един-, 

ствена организација се: управниот одбор, извр-
шниот одбор и генералниот директор. 

а) У п р а в е н о д б о р 
Член 10 

Во делокругот на управниот одбор спаѓа: 
1) донесувањето на статутот за внатрешната ор-

ганизација и работата на Банката, со согласност од 
сојузниот државен секретар за работи на финан-
сиите; 

2) одлучувањето за вкупната височина на обвр-
ските на Банката во земјата и во странство; 

3) утврдувањето на поблиските услови за одо-
брување инвестициони заеми од Општиот инвести-
ционен фонд, како и од други (Фондови и средства 
според посебно овластување: утврдувањето на по-
блиските услови за продажба на девизни средства 
за потребите на инвестициите ако со сојузен пропис 
е овластена за тоа; 

4) одобрувањето на инвестициони заеми; 
5) давањето на гаранции на стопанските орга-

низации за склучување инвестициони заеми во 
странство; 

6) основањето на централи, филијали и експо-
зитури ; 

7) решавањето за поблиската намена на банчи-
ните фондови; 

8) донесувањето на а^ан на приходите и расхо-
дите, на годишна завршна сметка и на годишен 
извештај за работењето на Банката; 

9) донесувањето на решенија за отпис на нена-
плативите нурнувања; 

10) донесувањето на дополнителни прописи за 
примена на платниот с и г т м и за регулирање на 
други работни односи РО Банката, РО согласност со 
сојузниот држ?вен секретип за набити н*5 (Финан-
сиите и со секретарот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет; 

11) донесувањето на правилник за патните и се-
лидбените трошоци на службениците и работниците 
на Банката, во согласност со сојузниот државен 
секретар за работи на (Финансиите и со секретарот 
за општа управа на Сојузниот извршен совет; 

12) решавањето за други начелни прашања од 
работењето на Банката што со статутот на Банката 
ќе бидат ставени во делоафут на ^г-павни^т гцбор. 

Управниот одбор врши надзор над работата на 
генералниот директор. 

Управниот одбор може да го орл?сти извршниот 
одбор да одлучува во целост или деломично во ра-
ботите од точ. 2—5 став 1 на овој член. 

Управниот одбор може да ги ов ута сти генерал-
ниот директор, главниот тттто-ктст т.тп ттентоала и 
директорите на филијали или експозитури во целост 
или деломично да одлучуваат за работите од точ. 
4 и 5 став 1 на овој член. 

Член 11 
Управниот одбор го сочинуваат: претседател, 

потпретседател и 23 члена. 
Сојузниот извршен совет ги именува претседа-

телот, потпретседателот и членовите на управниот 
одбор, со тоа што 12 членови именува по предлог 
од сојузните стопански комори, од сојузот на сто-
панските комори и од Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ, 
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Сојузниот извршен совет определува кој број 
членови предложува^ одделни установи од прет-
ходниот став. 

Генералниот директор на Банката е член на 
управниот одбор на Банката според својата по-
ложба. 

Членството во управниот одбор е лично и трае 
две години. 

Член 12 
Една половина од членовите на управниот од-

бор се обновува секоја година. 
Првата половина на членовите на управниот 

одбор ќе се обнови на 1 јануари година по 
предлог од сојузните стопански комори, од Сојузот 
на стопанските комори и од Главниот задружен 
сојуз на ФНРЈ. 

Член 13 
Претседателот, потпретседателот и членовите на 

управниот одбор можат од страна на органот што 
ги именувал да бидат отповикани и пред истекот на 
времето за кое се именувани, но едновремено мо-
раат да бидат на нивното место именувани нови 
членови. 

Местата на претседателот, на потпретседателот 
и на членовите на управниот одбор упразнети на 
кој и да е начин, се пополнуваат на начинот пред-
виден во членот 11 од оваа уредба,. Новите членови 
остануваат на должност онолку време колку тре-
бало уште да трае членството на лицата на чии 
места тие се дојдени. 

Член 14 
Управниот одбор донесува одлуки на седници. 
Ако генералниот директор најде дека одлуката 

на управниот одбор не е во согласност со сојузниот 
општествен план или со други сојузни прописи, во 
срок од три дена по нејзиното донесување може да 
бара сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите да ја реши работата што била предмет на 
одлуката. 

Во случајот од претходниот став генералниот 
директор на Банката може да го запре извршува-
њето на одлуката на управниот одбор до донесува-
њето на решение. Ако с о б н и о т државен секретар 
за работи на Финансии™ т-n лотторр решение во срок 
од еден месец од поднесеното барање одлуката на 
управниот пт бор останува во важност. 

Членовите на управниот одбор можат на соју-
зниот државен секретар за работи на финансиите 
да му изнесат свои противпредлози во врска со под-
несеното барање од генералниот директор на Бан-
ката. 

Член 15 
Претседателот на управниот одбор ги свикува 

седниците на управниот одбор и им претседава. 
На седниците на управниот одбор имаат право 

да присуствуваат помошниците на генералниот ди-
ректор и главните директори на централи за народ-
ните републики — со советодавен глас. 

6) И з в р ш е н о д б о р 
Член 16 

Од редот на членовите на управниот одбор на 
Банката се формира извршен одбор. 

Извршниот одбор го сочинуваат: претседателот 
на управниот одбор, генералниот директор и пет 
членови на управниот одбор што ќе ги избере упра-
вниот одбор. 

Извршниот одбор донесува одлуки по работите 
на Банката за* кои ќе го овласти управниот одбор 
согласно членот 10 од оваа уредба и се грижи за * 
извршувањето на заклучоците на управниот одбор. 

На седниците на извршниот одбор им претседава 
претседателот на управниот одбор. 

в) Г е н е р а л е н д и р е к т о р 
Член 17 

Генералниот директор раководи со работењето 
на Банката врз основа на важечките прописи, ста-
тутот на Банката и одлуките и овластувањата на 
управниот одбор на Банката, 

Член 18 
Во раководењето со работењето на Банката на 

генералниот директор му помагаат помошниците на 
генералниот директор. 

Во случај на спреченост, генералниот директор 
го заменува помошникот што ќе го определи тој. 

Член 19 
Генералниот директор и помошниците на гене-

ралниот директор ги назначува и разрешува Соју-
зниот извршен совет. 

2) Органи во централите, филијалите и 
експозитурите 

Член 20 
Со работите на централата раководи главниот 

директор на централата врз основа на важечките 
прописи, статутот на Банката и одлуките на Глав-
ната централа. 

Член 21 
Во раководењето со работењето на централата 

на главниот директор му помагаат помошниците на 
главниот директор. 

Во случај на спреченост, главниот директор на 
централата го заменува помошникот што ќе го опре-
дели тој. 

Главниот директор на централата и неговите по-
мошници ги назначува генералниот директор со со-
гласност од републичкиот извршен совет. 

Член 22 
Со работите на филијалата односно на експози-

турата раководи директорот на филијалата односно 
»а експозитурата врз основа на важечките прописи, 
статутот »а Банката и одлуките на Главната цен-
трала и на централата. 

Директорот на филијала односно на експози-
тура го назначува главниот директор на централа 
со согласност од генералниот директор. 

Член 23 
Извршниот совет на народната република од-

носно на автономната единица или народниот од-
бор на око ли јата односно на општината со чиј ин-
вестиционен Фонд ракува Банката, при односната 
единица на Банката може да формира одбор за 
заеми чија задача е: 

1) да ги утврдува поблиските услови за одо-
брување заеми од инвестициониот Фонд на одно-
сната политт/гчкотрритооијална единица; 

2) да одобрува заеми од ИТЈТ^ГТМТТМОНИОТ ФОНД 
на односната ' политичкотериторијална единица; 

3) да врши надзор над работата на Банката по 
работите на финансирање на инвестициите од сред-
ствата на односната ппттитичкотермторијална еди-
ница. 

Во состав на одборот од претходниот став за-
должително влегува раководителот на онаа делов-
на единица на Банката што ракува со инвестици-
ониот фонд. 

V. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПОТПИШУВАЊЕ НА 
БАНКАТА 

Член 24 
Банката ја застапуваат генералниот директор 

и лицата овластени за тоа со статутот на Банката* 
Генералниот директор своето право на застапу-

вање по определени прашања може да го пренесе 
на други лица. 

Член 25 
Потпишувањето на Банката се врши на тој на-

чин што под нејзиниот напечатен. втиснат или 
испишан назив, со назначување на нејзината де-
ловна единица, се потпишуваат две лица овластени 
за потпишување на Банката ВРЗ основа на нејзи-
ниот статут односно на одлуката на управниот од-
бор донесена врз основа на статутот на Банката. 

Овластувањето за потпишување на Б а б а т а 
може да биде' ограничено. на определени работи. 

Банката може да ја потпишува и самиот гене-
рален директор. 
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VI ИЗВОРИ НА ПРИХОДИТЕ И РАСПРДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ 

Член 26 
Приходи на Банката се. 
1) провизијата и трошоците што ги наплатува 

Банката за услугите во банкарското работење; 
2) делот од пресметаниот интерес по дадените 

заеми, што го определува Сојузниот извршен совет; 
3) други приходи. 
Банката со приходите ги покрива расходите. 
Годишниот план на приходите и расходите го 

утврдува управниот одбор на Банката и му го под-
несува на одобрување на сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите. 

Член 27 
Од остварениот вишок на приходите над расхо-

дите по завршната сметка на Банката, се форми-
раат: резервен фонд,4 фонд за самостојно распо-
лагање, фонд За инвестиции и фонд за наградување 
на службениците и работниците. 

Со статутот на Банката ќе се утврди^ начинот 
по кој остварениот вишок на приходите ќе се ра-
сподели на фондовите' од ставот 1 на овој член, 
освен на резервниот фонд, како и употребата на 
средствата од тие фондови. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите ќе определи кој процент од износот на 
остварениот вишок на приходите над расходите ќе 
треба да се уплати во резервниот фонд на Банката. 

Член 28 
Резервниот фонд служи за покритие на нена-

платовите побарувања, на надоместоците во врска 
со материјалната одговорност на Банката, на ин-
терните пресметковни разлики, како и на вишокот 
на расходите над приходите. 
VII. КНИГОВОДСТВЕНА СОСТОЈБА, ЗАВРШНА 

СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
Член 29 

Банката ја - утврдува својата книговодствена 
состојба по истекот на секој месец. 

Банката е должна да тл ја доставува својата 
книговодствена состојба на Народната банка. 

Член 30 
Банката ја утврдува годишната завршна смет-

ка и изработува год PI шен извештај за своето рабо-
тење. 

Завршната сметка на Банката и годишниот из-
вештај му се поднесува на одобрување на сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите. 

Банката е должна еден примерок од годишната 
сметка и од годишниот извештај да и' достави на 
Народната банка. 

Банката е должна одобрената годишна завршна 
сметка да ја објави во „Службен лист на ФНРЈ". 

VIII ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 31 

Книгите, изводите од книгите, пресметките и 
ду плакатите од пресметките на Банката се сметаат 
за јавни исправи. 

Врз основа на исправите за долгот издадени од 
страна, на должникот и на изволите од своите кни-
ги Банката може да бара издавање на платен налог. 

Член 32 
Деловните единици на Банката можат пред су? 

ловите и пред други државни органи да се поја-
вуваат како странки во споровите што настанале 
поради работите од делокругот на деловната еди-
ница на Банката. 

Одлуката на судот односно решението на др-
жавниот орган ја обврзува Банката. 

Член 33 
Пред редовните и стопанските судови, како и 

пред држите државни органи, Банката можат да 
ја застапуваат лицата што таа ќе ги овласти за тоа. 

Член 34 
Банката може да донесува упатства за работе-

њето по заемите за инвестиции, што се задолжи-
телни и за другите банки и штедилници. 

Банките и штедилниците што се занимаваат со 
финансирање на инвестиции во стопанството се 
должни на Југословенската инвестициона банка на 
нејзино барање да и' ги доставуваат податоците и 
документацијата што и се потребни за извршување 
на нејзините задачи во врска со финансирањето 
на инвестициите. 

^ Член 35 
Банката не плаќа интерес на основните сред-

ства. 
Член 36 

Со влегувањето во сила на оваа уредба рабо-
тите на Општиот инвестиционен фонд што со досе-
гашните законски прописи беа ставени во задача 
на Народната банка, како и работите од членот 33 
од Уредбата за општествеките инвестициони фон-
дови, преминуваат во задача на Југословенската 
инвестициона банка, 

Банката може финансирањето на определени 
инвестиции од средствата на Општиот инвестицио-
нен фонд да го пренесе врз други банки и задру-
жни штедилници. 

Одобрувањето на заеми за воени објекти и на 
претпријатијата што произведуваат за определени 
потреби на Југословенската народна армија не го 
врши Југословенската инвестициона банка, туку 
органот определен со посебен сојузен пропис. 

Член 37 : 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 288 
12 јули 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

398. 
Врз основа на чл. 79 став 1 точка 1 од Устав-

ниот закон, а во врска со членот 53 од Законот за 
извршување на казните, мерките за безбедност и 
воспитно-поправителните мерки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/51), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПОГО-
НИ, ЗАНАЕТЧИСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ И ЕКО-

НОМИИТЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Член 1 
За да изучат осудените лица, за време издр-

жувањето на казната затвор и строг затвор, зана-
етчиски и други општествено полезни дејности, ка-
ко и за да се свикнат на работната дисциплина, во 
казнено-поправителн!4те установи се осниваат за-
занаетчиски работилници, индустриски погони и 
економии (во натамошниот текст: стопански еди-
ници на казнено-поправителните установи). 

Стопанските единици во републичките казнено-
п оправите лит! устлк^т! ги еори.тр републичкиот, 
а во сојуоттт^тр ^/станови — 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти во согласност со надлежниот државен секре-
таријат за работи на "нгчтгте 

Член 2 
Стопанските единици од членот 1 на оваа уред-

ба се организациони единици на к^знено-поправи-
телна установа Тие работат според одредбите од 
оваа уредба. 

На че~ло на стопанската единица е службеник 
што непосредно раководи со нејзиното работење. 
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Тот му е на управникот на казнено-по-
правителната установа. 

За обучавање на осудените лица можат да се 
назнучуваат лица со потребна стручна спрема во 
својство на службеник или работник. 

Член 3 
Имотот со кој управува стопанската единица 

на к^знено-поправите лиз установа го споед ел ува 
надлежниот државен секретаријат за внатрешни 
работи 

За обврските што произлегуваат од работењето 
кч е. гли ек ат а ^wnrja на г* - — казнено-
поправителна установа одговара народната репу-
блика, а од работењето на сојузната казнено-по-
np?i~стелна уста?.™" rbe ^рацијата, 

Член 4 
Казнено-поправителната установа може ка ј На-

родната банка да користа кредити за постојани и 
дополнителни обртни средства за своите стопан-
ски единици под условите што важат за претпри-
јатијата и дуќаните. 
& Член 5 

Стопанските единици на казнено-поправител-
ните установи ia утврдуваат и ја вршат расподел-
бата на вкупниот приход според прописите за ра-
споделбата на вкупниот приход на стопанските ор-

аго со одредбите од оваа уредба не е 
определено поинаку. 

Вкупниот приход на стопанските единици на 
казнено-поправител ните установи може да се утвр-
дува и да се распределува посебно за секоја сто-
панска единица или заедно за сите стопански еди-
ници на една казнена-неправите лна установа. 

Член б 
Стопзноќите елмнип^ казнено-поттоаеител-

ните установи се должни да ја пресметуват и пла-
ќаат амортизацијата на основните средства во фон-
дот за одржување, замена и дополнување на основ-
ните средства. 

Утврдувањето на нормата на амортизацијата и 
пресметувањето и уплатата на амортизацијата од 
претходниот став се вршат според прописите за 
утврдувањето и уплатата на амортизацијата во 
амортизациониот фонд на стопанските организации. 

Член 7 
Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи се ослободени од плаќање: 
1) на делот со кој федерацијата учествува во 

добивката во вил на данок на добивка; 
2) на и**-"piop̂ wf средства; 
3) на земјарината; 
4) на делот од добивката за општествените ин-

вестициони фондови 
^пупснегот ° ч̂7ттет'тлгг-? г о уплатуваат според 

одредбите од членот 11 на оваа уредба. 
Член 8 

Платите на службениците на стопанските еди-
ници на казнено-поправителните установи се опре-
делуваат и се пресметуваат според прописите за 
платите на службениците на органите на внатре-
шните работи, а платите на работниците — според 
општите прописи за платите на работниците запо-
слени во стопанските организации, според тариф-
ниот правилник што го донесува надлежниот др-
жавен секретаријат за внатрешни работи во со-
гласност со државниот секретаријат за работи на 
финансиите. 

Наградите на осудените лица што работат во 
стопанските единици на казнено-поправителните 
установи се пресметуваат според посебните ПРОПИСИ. 

гт -ч г г п о ^ гтлттоттптгт«-'- р тг -»ттгтт-Т тт3. 

казнено-поправителните установи плаќаат придонес 
за социјално oenrvoyp~"-^ придонес за со-
цијална заштита и п^т^т-.— г* то-губена изградба 
според прописите за -т-^о^ 

Член 9 
При утврдувањето на законските обврски што 

се подмируваат од остварената добивка на сто-

панските единици на казнено-поправителните уста-
нови, прописите за надоместоците за одвоен живот 
на службениците на органите за внатрешни работи 
согласно ќ^ гк ргг мрн-ат п^и утврдувањето на ви-
сочината на надоместокот за одвоен живот на слу-
жбениците на стопанските единици на казнено-
поправитедните установи, 

Член 10 
Во својот резервен фонд индустриските погони 

и занаетчиските работилници на казнено-поправи-
тедните установи секоја година задолжително вне-
суваат најмалку 2%, а економиите најмалку 5% од 
износот на просечно користените обртни средства за 
последните, три години. 

Надлежниот државен секретар з-а внатрешни 
работи може да Определи и поголем процент што се 
внесува во резервниот фонд од процентот предвиден 
во претходниот став. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд на 
стопанските единици на казнено-шшравителните 
установи ќе бидат остварени во износ од 10% од 
износот на просечно користените обртни средства 
за последните три години, престанува обврската 
за плаќање во резервниот фонд. 

Надлежниот државен секретар за внатрешни 
работи може да определи вкупните средства на ре-
зервниот фонд на стопанската единица да изнесу-
ваат и повеќе од износот предвиден во претходниот 
ста©. 

Ако стопанската единица не користи кредит за 
обртни средства ка ј банката или ако користениот 
кредит не ги одразува нејзините просечни обртни 
средства, надлежниот државен секретар за внатре-
шни работи ќе ја утврди височината на просечно 
користените кредити за последните три години врз 
основа на книговодствените податоци на стопан-
ската единица. 

Член 11 
По издвојувањето на законските обврски доби-

вката иа стопанските единици се р а с п р е д е л у в а , и 
тоа: 

1) 15% во републичкиот односно сојузниот бу-
џет; 

2) 50% во фондот за големи поправки и за из-
градба на објекти на казнено-поправитедните уста-
нови; 

3) 15% во фондот за обртни средства; 
4) 12% во фондот за одржување замена и до-

полнување на основните средства: 
5) 4% во фондот за самостално располагање; 
6) 4 % во фондот за наградување на работни-

ците и службениците. 
Член 12 

Сите фондови предвидени со претходниот член 
се водат на одделна сметка ка ј к а з н ен о-п оправи-
телн-ата установа во чиј состав се наоѓаат стопан-
ските единици. 

Член 13 
При употребата на средствата од фондот за 

одржување, замена и дополнување на основните 
средства и од фондот за самооттпо пг,гпопагање, 
согласно ќе се применат прописите за употребата 
на средствата од амортизационите фондови и на 
средствата за самостојно располагање на стопан-
ските организации. 

Член 14 
Се овластува надлежниот државен секретар за 

внатрешни работи да може да определи при распо-
делбата на приходите на стопанската единица да 
се внесува во фондот за наградување на работни-
ците и службениците помал износ отколку што е 
определено во членот И од оваа уредба, со тоа за 
исто толку да се зголеми износот што треба да се 
внесе во фондот за самостојно располагање. 
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Член 15 
Цените на производите и услугите на стопан-

ските единици »а к азнено - поправите л н иге уста-
нови се определуваат спрема цените на пазарот 
ако не се утврдени со важечките прописи. 

Член 16 
Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи се должни на пазарот да се појаву-
ваат под постојанен назив (фирма). 

Називот (фирмата) на стопанската единица ја 
утврдува казнено-поравителната 'установа во чиј 
состав се наоѓа таа, а во согласност со надлежниот 
државен секретаријат за внатрешни работи. 

Член 17 
Стопан ските единици н а к а знен о - п оправител -

мите установи работат првенствено заради задово-
лувани потребите на казнено-поправителните уста-
нови и заради продажба на своите производи на 
внатрешниот пазар. Тие можат да се занимаваат и 
со извоз и увоз, иако не се запишани во надзоре-
шнотрговскиот регистар, под услов да извезуваат 
исклучиво стоки од сопствено производство и да 
увезуваат само предмети за сопствените потреби. 

Планираните количини на стоки што во текот 
на годината треба да се произведат за извоз, како 
и на стоки што во текот на годината треба да се 
увезат, стопанските единици н а ка зн ено -поп р ав и -
телните установи се должни да му ги пријават на 
управниот орган надлежен за работите на надворе-
шната трговија и да прибават одобрение за извоз 
односно увоз. 

Член 18 
Стопанските единици на казнегао-поправител-

еите установи се должни да водат посебно книго-
водство според прописите за книговодството на сто-
панските организации. 

Финансиското работење стопанските единици го 
вршат преку посебна сметка на казнено-погграви-
телната установа ка ј банката.-

Член 19 
Надзор над работата на стопанските единици на 

казнеио-погтравмФелните установи врши надлежниот 
државен секретаријат за внатрешни работи, а во 
поглед на материј ално-фкнансиското работење и 
надлежниот републички односно сојузен финанси-
ски инспекторат. 

Член 20 
Работниците на стопанските единици на казне-

но- поправките дните установи ги назначува управи-
телот на односната казнено-попр авителн а установа, 
а службениците надлежниот државен секретар за 
внатрешни работа. 

Член 21 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 

индустриските погони, занаетчиските работилници 
и економиите »а казнено-поправителните установи 
што работат исклучиво заради подмирување потре-
бите на тие установи. Приходите и расходите на тие 
погони, работилници и економии се предвидуваат 
во претсметката на приходите и расходите на од-
носната казнено-поправите ина установа. 

Член 22 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

н а да важи Уредбата за работењето на индустри-
ските погони, занаетчиските работилници и еконо-
миите на казнено-поправителеите установи („Слу-
жбен Ј И1СТ на ФНРЈ", бр. 2/53). 

Член 23 
Поблиски прописи за употребата »а средствата 

т фондовите од членот 11 на оваа уредба, како и 
прописи за извршување на оваа уредба, ќе доне-
сува, по потреба, сојузниот државен секретар за 
внатрешни работи со согласност од сојузниот др-
жавен секретар за работи на финансиите. i 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1953 година,-

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 287 

12 јули 1956 година 
Белград 

Претседател на Ирката* 
Јосип Броз-Титв, е. р. 

399. 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

придонесот за станбената изградба (..Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/55), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во Уредбата за извршување на Законот за 
придонесот за станбенсп-а изградба {„Службен л::ет 
на ФНРЈ", бр. 6/56) ставот 1 на членот 6 се менува 
и се додаваат два нови става така што тие да гла-
сат: 

„Од средстава на фондовите за кредитирање 
на станбената изградба можат да се одобруваат 
заеми до височината на пресметковната вредност 
на работите. 

Ако заемите се одобруваат во транши, одобре-
ните транши за една година. не можат да го над-
минат планираниот износ на приходите на фондот 
за таа година. 

По сите одобрени заеми банката може да врши 
исплати до височината на остер е и ите приходи ка 
фондот." 

Досегашниот став 2 од овој член станува став 4. 
Член 2 

Во членот 27 досегашните ставови 2 и 3 се ме-
нуваат и се додава нов став 4] така што тие да 
гласат: 

„Ако стопанската организација во свој состав 
има погонска или деловна единица, таа единица 
ќе го уплатува придонесот за станбена изградба во 
корист на фондот за кредитирање станбената из-
градба на онаа општина на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на погонската или деловната единица. 

Како погонска или деловна единица во смисла 
на претходниот став се смета секоја деловна или 
погонска единица на стопанската организација, без 
обѕир дал'-! 34 неа е* Р,г*тттп С̂ Г̂ГГМтдл 
вање на вкупниот приход според одредбите од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации < С ~ - г - - ч лист на 
ФНРЈ", бр. lO.Wrt, иии зп таа в а -
ница се врши во вкупниот приход на стопанската 
организација како целина, К а ј транспортните 
претпријатија во состав на Заједницата на југо-
словенските железници како и кај претпријатија-
та во состав ца Заедницата на претпријатијата на 
поштенско - телеграфско - телефонскиот сообраќај 
како погонска или деловна единица во смисла на 
претходниот став се смета секоја нивна погонска 
или деловна единица (станица, ложилница, сек-
ција, пошта и др.). 

Ако државни органи и установи, или други об-
врзници на придонесот, имаат посебни единици 
или работни места надвор од своето седиште, при-
донесот за станбена изградба се плаќа во фондот 
за кредитирање станбената изградба на онаа оп-
штина на чие подрачје се наоѓа посебната единица 
односно работното место. Придонесот за исплате-
ната пензија се уплатува во фондот на онаа оп-
штина на чие подрачје пензионерот има постојано 

v o n ПГ/ГГТТТА " 
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Член 3 
По-членот 37 се додава i . в член 37&, кој гласи: 
„Од општинските фондови за кредитирање 

станбената изградба можат да се даваат заеми за 
изградба на комуналните уреди (водоводи, канали-
задни и др.) што мораат да ге ^зг-пч-т за потре-
бите на новоподигнатите станбени згради. 

За изградба на комунални уреди според прет-
ходниот став, може да се употреби до 10% од сред-
ствата на општинските фондови за кредитирање 
на станбената изградба. Сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите може да го зголеми 
овој процент. 

Одредбите од претходните ставови ќе се при-
менуваат и на републичките фондови за станбена 
изградба." 

Член 4 
Во членот 38 став 1 на крајот на точката 6 се 

става запирка и се додаваат зборовите: „како и на 
воените инвалиди од војните". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службени лист па ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршев совет 
Р. п. бр. 289 

12 јули 1956 година 
Белград 

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

400. 
Врз основа на одделот 1 главата XVI на Соју-

зниот општествен план за 1956 година и одделот II 
од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот 
извршен совет и за натамошната работа на при-
готвување закони за стопанскиот систем („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/54), а во врска со членот 3 
од Уредбата за данокот на промет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во делот А од Тарифата за данокот на промет 
— пречистениот текст („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 16/56 и 19/56) на, крајот на тар. број 6 се додава 
текст, кој гласи: 

„Напомена: 
Индустриска предузећа која од ваљане жице 

набављене од другог произвођача у з«мљи или из 
иностранства израђују ву чеку жицу на промет ву-
чене жице (на продају односно утрошак при про-
изводњи других производа) платиће порез на про-
мет само на разлику између пореске основице по-
реза на промет вучене жице и набавне цене ваљане 
жице, и то: 

1) од 1 јануара до 21 фебруара 1956 године — 
по стопи од 22% из тер. броја 6 Тарифе пореза на 
промет (..Службени лист ФНРЈ" бр. 55/54, 18/55, 
31/55. 36/55, 48/55, 54/55. 3/56 и 8/56); 

2)од 22 фебруара 1956 године па надаље — по 
стопи од 9% из тар. броја 6 пречишћеног текста ове 
тарифе." 

Член 2 
Во тар. број 12 место даночната норма ,.27 

се става „Дин. 1". 
На крај на истиот тар. број се додава текстот: 
„Напомена: 
Пореска основица је 1 кг.". 

Член 3 
Во тар. број 30 во седмиот ред се бришат збо-

ровите: „текстилној индустрији". 

Во истиот та(ј5. број, по петнаесеттиот ред се 
брише целиот текст од тесна осетног до дваесет-
деветтиот ред, кој гласи: 

„машине и уређаји, за ироизводњу грађевинског 
материјала: др оби лице, сита, перионице, ковачице, 
мешалице, сушаре, пречистачи, жрвњи, дезинтегра-
тори и пулверизаггори; 

машине и уређаји за калупљење и печење у 
производњи грађевинског материјала (цигле, црепа, 
керамике, цемента, креча, гипса); 

специјални уређаји за транспорт и паковање 
грађевинског материјала (цигле, црепа, керамике, 
цемента, креча, гипса); 

машине за земљане радове: булдожери, екска-
ваггори, багери, хидраулични копачи, скрепери рав-
њачи, машине за набијање. тла; 

уређаји и опрема за припремање и уграђивање 
бетона; 

грађевинске машине за општу намену: 
транспортни средства, опрема за побијање и ва-

ђење шипова витлови; 
грађевинске машине за специјалне сврхе: 
за израду бетонских и асфалтних коловоза, за 

израду тунела за одржавање и чишћење путева.". 
Во истиот нар. број место даночната норма 

„25%" се става „10%". 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
P. п. бр. ЗИ 

17 јули 1956 година 
Белград 

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

401. 
Врз основа на одредбата од главата XV на Со-

јузниот општествен план за 1956 година. Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ВРЕМЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
КРЕДИТИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ ЗА ИСПЛА-
ТА НА ЛИЧНИТЕ РАСХОДИ ПО БУЏЕТОТ ЗА 

1956 ГОДИНА 
1. Се овластува Народната банка во текот на 

третото тримесечје од оваа година да може да им 
одобрува дополнителни кусорочни кредити Ла на-
родните одбори на околиите и на општините за 
намирување на личните оа сх оди предвидени во 
нивните буџети за 1956 голтаа. ако шините теку-
шти буџетски приходи и средствата добивени по 
склучените кое лити кат Најполна« банка во смисла 
на членот 26 ов Упелбат? ктуелтлттгте за обртни 
средства и други кусорочни кредити не се доста-
точни г' , -ТО 

2. Кусорочните позајмици од точката 1 на оваа 
одлука можат да им се одобруваат само на оние 
народни одбори на околиите и на општините што 
своите тримесечни планови на приходите и расхо-
дите за периодот јули-септември 1956 година ги 
донесле согласно членот 50 од Основниот закон за 
буџетите. 

3. Народните одбори на околиите и на општи-
ните се должни искористените средства по допол-
нителните кредити од точката 1 на оваа одлука да 
и' ги вратат на Народната банка најдоцна до 31 де-
кември 1956 година. 

4. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 
• сојузниот Државен секретаријат зе работи на 

финансиите. 
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

. P. п. бр. 296 
14 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен соЕет 

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

402. 
Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ 
КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 

I. Општи одредби 
1. Со цел за обезбедување ликвидност во рабо-

тењето и регулирањето на кредитниот потенцијал 
на банките, банките и штедилниците (во натамошни-
от текст: банките) се должни да држат ка ј Народна 
банка како задолжителна резерва до 50% од сред-
ствата што ка ј нив се положени по разни основи. 

По исклучок, банките се должни да ги држат 
ка ј Народната банка во целост како задолжителна 
резерва сите средства што според сојузните прописи 
не можат да се трошат, ако со тие прописи за од-
делни категории на овие средства не е определено 
поинаку. 

Банките ја држат задолжителната резерва ка ј 
територијално надлежната организациона единица 
ва Народната банка. 

2. Височината на процентот на средствата од 
ставот 1 на претходната точка за задолжителна ре-
зерва на банките ја определува, во пропишаните 
граници до 50%, управниот одбор на Народната 
банка. 

Сојузниот извршен совет може да пропише за-
должителна височина на процентот од претходниот 
став. 

3. Процентот на средствата за задолжителна ре-
зерва на банките определен врз основа на претход-
ната точка може, по потреба, и во пропишаните 
граници, да се менува за сите банки, за одделни 
групи банки, како и за одделни видови средства, 
со тоа што состојбата на средствата на задолжител-
ната резерва на банките има да се сообрази со про-
менетите проценти најдоцна во срок од 3 месеци од 
денот на влегувањето во сила на решението со 
кое е извршена промената 

Во решението за промена на височината на про-
центите управниот одбор на Народната банка го 
определува срокот до кој банките ќе ја сообразат 
состојбата на задолжителната резерва од претход-
ниот став. 

4. Народната банка е должна да врши контрола 
дали банките ги држат во депозит срдствата во 
соодветна височина на задолжителната резерва. 

5. На средствата на задолжителната резерва 
Народната барока плаќа интерес предвиден со по-
себни сојузни прописи. 
II. Основица за определување височината на за-

должителната резерва 
6. Во основицата за определување височината 

на задолжителната резерва на банките во смисла 
на оваа одлука влегуваат средствата што се водат 
к а ј банките како побарувања на нивните комитенти 
(жиро сметки и други побарувања), самостојните 
фондови и други средства на комитетите, како и 
гаранциите. 

Во основицата за определување височината на 
задолжителната резерва на банките не влегуваат 
средствата на општествените инвестициони фондо-
ви, на фондовите за унапредување на одделни 
области од стопанството., на фондовите за кредити-
рање на станбената изградба, како и буџетските 
и другите средства наменети за финансирање на 

инвестициите. Во оваа основица не влегуваат ни 
средствата добиени преку кредити од Народната 
банка. 

7. За пополнување на задолжителната резерва 
банката може да положи и благајнички запис на 
Народната банка, 

8. Задолжителната резерва во смисла на оваа 
одлука банките ја држат на својата редовна теку-
шта сметка кај Народната бика 

III. Контрола на задолжителната резерва 
9. Со цел за контрола дали на редовната теку-

шта сметка кај Народната банка држат како за-
должителната резерва соодветен износ на средствата, 
банките се должни на надлежната организациона 
единица на Народната банка ка ј која се води 
нивната редовна текушта сметка да и' поднесуваат 
периодично, за определените денови и во опреде-
лениот срок, пресметка на задолжителната резерва. 

Пресметка на задолжителната резерва банките 
поднесуваат најмалку еднаш месечно. 

За кои денови и во кои срокови банките ја 
поднесуваат пресметката предвидена во претходни-
от став, како и елементите (податоците) што пре-
сметката треба да ги содржи, пропишува Народната 
банка. 

10. Ако Народната банка со преглед и проверка 
на состојбата на средствата на односната банка ќе 
утврди дека на редовната текушта сметка на бан-
ката на име задолжителната резерва не се депо-
нирани средства во соодветна височина, ќе наплати 
од банката пенал во височината до 2% од износот 
на помалку положените средства. 

Височината на пеналот од претходниот став ќе 
ја определи управниот одбор на Народната банка. 

11. Со наплатениот пенал од предходната точка 
Народната банка постапува на ист начин како со 
приходот од интереси. 

IV. Казнени одредби 
12. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок банката, без оглед на 
санкциите од точката It) на оваа одлука: 

1) ако на надлежната организациона единица на 
Народната банка не и достави за определени де-
нови и во определен срок пресметка на задолжител-
ната резерва во смисла на точката 9 од оваа одлука; 

2) ако на надлежната организациона единица на 
Народната банка и поднесе пресметка на задолжи-
телната резерва со неточни податоци. 

За дејствието од оваа точка ќе се казнат за 
прекршок со паричната казна до 10.000 динари и 
директорот и раководителот на сметководството на 
банката, односно лицата што ги заменуваат нив 
или ги вршат тие функции. 

Примената на казната од претходниот став не 
ја исклучува дисциплине тата одговорност на слу-
жбениците на односната банка. 

, Народната банка е должна за прекршокот од 
оваа точка да му поднесе пријава на републичкиот 
финансиски инспекторат. 

13. Со паричната казна до 10.000 динари ќе се 
казнат за прекршок директорот и одговорниот слу-
жбеник на Народната банка ако на надлежниот 
орган БО смисла на точката 12 од оваа одлука не му 
поднесат пријава против односната банка и одго-
ворните лица за сторениот прекршок. За прекршок 
од оваа точка пријава поднесува централата на 
Народната банка до републичкиот финансиски ин-
спекторат. 

Казните според одредбите од оваа точка не ја 
исклучуваат дисциплинската одговорност на службе-
ниците на Народната банка. 

14. Платените пенали (точка 10) и платените 
парични казни (точка 12) банката ги покрива од 
вишокот на приходите над расходите што според 
прописите и* остануваат за с^местслио песно пагање. 

Ако банката не би имала достаточно средства 
за исплатата според претходниот -став, непокриве-
ниот износ се пренесува во идната година. 
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V. Завршни одредби 
15. Банките се должни да формираат задолжи-

телна резерва во смисла на оваа одлука, односио 
да депонираат соодветни средства кај Народната 
банка во срокот што ќе го определи управниот 
одбор на Народната банка. 

Срокот од претходниот став не може да биде 
покус од еден месец од денот на влегувањето во 
сила на решението на управниот одбор на Народ-
ната банка со кое е определена височината на за-
должителната резерва на банките. 

16, Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 292 

14 јули 1956 година 
Белград 

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

403. 
Врз основа на одредбата од главата XV на Со-

јузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА КРЕДИТИТЕ И 
СРЕДСТВАТА, НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА 
1. Банките и штедилниците (во натамошниот 

текст: банките) плаќаат на кредитите и заемите до-
биени од Народната банка интерес по нормата што 
не може да биде поголема од 5% годишно, 

Народната банка плаќа на вложените средства 
на банките интерес по нормата што не може да биде 
пониска од 1%. 

2. Височината на интересната норма од прет-
ходната точка ја определува во предвидените гра-
ници управниот одбор на Народната банка. 

3. На долгувањето на банките по кредитот што 
нема да биде намирен во срокот, на пречекорува-
њата по редовната текушта сметка на банките по-
ради исплати без покритие и на ануитетите на 
банките за заемите што во срок не ќе бидат поло-
жени, банките плаќаат, покрај интересот што важи 
за кредитите и заемите ка ј Народната банка, и 
затезен интерес во рамките на сојузните прописи 
за интересните норми. 

4. На задружните штедилници и на штедилни-
ците основани од страна на народните одбори, им 
припаѓа надоместок на дел од средствата што до 
височината на определениот процент ги држат ка ј 
Народната банка како задолжителна резерва, а про-
излегуваат од штедните влогови. 

Надоместокот од претходниот став го дава На-
родната банка во височина на разликата меѓу ва-
жечкиот интерес што Народната банка им го плаќа 
на банките на нивните вложени средства и инте-
ресот до 5,5% годишно. Штедилниците се должни 
кон барањето за надоместок да поднесат докумен-
тација што ќе ја определи Народната банка. 

5. Банките што според сојузните прописи одо-
бруваат кредити без интерес или по интересната 
норма од 5% или пониска од 5% годишно, имаат 
право на надоместок. 

На банките им припаѓа надоместок и за оние 
безинтересни кредити и кредитите одобрени со ин-
тересна норма од 5% или пониска од 5% годишно 
што во текот на 1955 година ги презеле од Народ-
ната банка како и за кредитите што во иднина ќе 
ги преземат од Народната банка, и тоа од денот на 
преземањето на таквите кредити. 

6. За случаите од претходната точка надоместо-
кот го дава Народната Банка во височина на раз-
ликата меѓу интересната норма по коѓа банките 
според сојузните прописи им одобруваат кредити на 
определени категории корисници и интересната 
норма по која банките плаќаат интерес на своите 
кредити к а ј Народната банка зголемена за 1%. 

Овој интерес се одобрува за време на користе-
њето на безинтереениот кредит односно на кредитот 
одобрен по интересната норма од 5% или пониска 
од дг/о годишно со тоа што тоа време да не може 
да биде подолго од срокот договорен или определен 
за враќање на таков кредит. 

7 Банките се должни кон барањето за надоме-
сток од точката 5 од оваа одлука да поднесат доку-
ментаци ја што ќе ја определи Народната банка, ' 

8 Народната банка им го одобрува на банките 
надоместокот во смисла на оваа одлука на товар на 
сојузниот интерес пресметан во текуштата година, 
и тоа: 

а) надоместокот за случаите од точката 4 — на 
товар на сојузниот пасивен интерес; 

б) надоместокот за случаите од точката 5 — на 
товар на сојузниот активен интерес, со тоа што 
надоместокот по кредитите од точката 5 што ги 
преземале од Народната банка во текот на 1955 го-
дина, да оди на товар на сојузниот активен инте-
рес наплатен во 1956 година. 

9. Техничките упатства за примена на оваа од-
лука ги донесува Народната банка. 

10. Од денот на почетокот на примената на оваа 
одлука престануваат да важат одредбите на точката 
1 под в) и точката 2 под д) став 2 од Одлуката за 
интересните норми на средствата вложени при бан-
ките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55), како и 
одредбите на други прописи што се во спротивност 
со одредбите на оваа одлука, 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 август 1956 година. 

Р. п. бр. 291 
14 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

404. 
Врз основа на членот 135 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зациии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА БАНКИТЕ 

И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
1. Народната банка, комуналните банки и ште-

дилниците ги расподелуваат своите приходи спо-
ред одредбите од оваа одлука* 

Југословенската банка за надворешна трговија 
и Југословенската инвестициона банка ги расподе-
луважат своите приходи според посебни сојузни 
прописи. 

2. Приходите на Народната банка се провизиите 
и трошоците што ги наплатува банката за услугите 
во банкарските работи, делот од остварениот интерес 
по кредитите во процентот што го определува сојуз-
ниот државен скретар за работи на финансиите и 
другите приходи на банката. 

3. Расходите на банката се расходите за лични и 
материјални издатоци, расходите во врска со еми-
сија и останалите расходи. 

4. Разликата меѓу наплатениот интерес, по од-
биток на делот што & припаѓа на банката во смисла 
на точката 2 од оваа одлука и на платените инте-
реси на средствата вложени ка ј банката, се внесува 
во Општиот инвестиционен фонд односно паѓа на 
товар на тој фонд. 

5. Годишниот план на приходите и расходите на 
Народната банка го донесува управниот одбор на 
Народната банка со одобрение од сојузниот држа-
вен секретар за работи на финансиите, а годишниот 
план на приходите и расходите на комуналната бан-
ка го донесува управниот одбор со одобрение од на-
родниот одбор што fa основал банката. 
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6. Од остварениот вишок на приходите над 
расходите по завршната сметка на Народната банка, 
на комуналната банка или на штедилницата се 
издвојуваат средства за резервниот фонд, за фондот 
за наградување на службениците и работниците 
и за другите фондови. 

Сојузниот државен секретар за работи на фи-
нансиите ќе определи кој процент од износот на 
остварениот вишок на приходите над расходите 
треба да се уплати во резервниот фонд на Народ-
ната банка. 

7 Приходите на комуналните банки и на ште-
дилниците се интересите по дадените кредити, про-
визиите и трошоците што ги наплатуваат банките 
односно штедилниците за услугите во банкарските 
работи и останалите приходи. 

8. Со статутот на Народната банка, на комунал-
ната банка и на штедилницата ќе се утврди кои 
фондови има банката односно штедилницата, начи-
нот на расподелбата на остварениот вишок на овие 
фондови, како и употребата на средствата од тие 
фондови. 

9. Резервниот фонд ка ј банките и штедилни-
ците служи за покритие на ненаплативите побару-
вања, на надоместоците во врска со начелото на 
материјалната одговорност на банката, на интерните 
пресметковни разлики и на вишокот на расходите 
над приходите. 

10. Расходите на комуналните банки и на ште-
дилниците се интересите, провизиите и трошоците 
што ги плаќаат комуналните банки и штедилници-
те, личните и материјалните издатоци и останалите 
расходи. 

11. Банките и штедилниците не и' плаќаат по-
стојани придонеси на општествената заедница. 

Од вишокот на приходите над расходите банките 
и штедилниците не плаќаат данок на добивка и 
не вршат издвојувања за општествените инвести-
циони фондови и за буџетите. 

12. Комуналните банки и штедилниците ќе из-
вршат расподелба на вишокот на приходите над 
расходите за 1955 година според одредбите од оваа 
одлука. 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година, 

Р. п. бр. 297 
14 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

405. 
Врз основа на членот 56 став 2 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ44, бр. 10/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА САМО-
СТОЈНИТЕ ПОГОНИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ЛУЧКО-ТРАНСЛОРТНА ДЕЈНОСТ 
1. Стопанските организации што се занимаваат 

со лучко-транспортната дејност иако не се реги-
стрирани како претпријатија на луките и складо-
вите, ако дејноста на вршење лучко-транспортни ра-
боти, складирање и манипулација со стоки ја из-
двојат вет одделен погон кој самостојно го пресме-
тува вкупниот приход, расподелбата на добивката 
за 1956 година за овој погон ќе ја вршат на начинот 
и ло економските иструменти на Сојузниот опште-
ствен план за 1956 година што важат за претпри-
јатијата на луките и складовите. 

2. Самостојните погони од точката 1 на озго од-
лука во своите инвестициони фондови го внесуваат 
отстапениот износ на данокот на добивка што го 
оствариле тие, во смисла на одделот 3 главата ХУН 

на Сојузниот општествен план за 1958 година. 
средства можат да ги користат самостојните погони 
под условите предвидени со прописите за употреба 
на средстава за самостојно располагање на стопан-
ските организации, и тоа само за сопствени стопан-
ски инвестиции, а не и за потребите на други погони 
во состав на истото претпријатие. 

3, Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 299 
14 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Ш 
Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за 

придонесот за станбената изградба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/55) и членот 39 од Уредбата за 
извршување на Законот за придонесот за станбе-
ната изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДЕЛОТ НА 
СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА КОЈ КОРИСНИЦИТЕ 
НА ЗАЕМИТЕ ОД ОПШТИНСКИОТ ФОНД ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА МО-

РААТ ДА ГО ВЛОЖАТ ВО СТАНБЕНАТА 
ИЗГРАДБА 

1. Во Одлуката за делот на сопствените сред-
ства кој корисниците на заемите од општинскиот 
фонд за кредитирање станбената изградба мораат 
да го вложат во станбената изградба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/56) во точката I по одредбата 
под 2) се додава нова одредба, која гласи: 

„3) за стопанските организации — 10%;" 
Досегашната одредба под 3 станува одредба 

под 4. 
2, Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 277 

10 јули 1956 година 
Белград 

Сојузен извртен совет 
Секретар : Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

407. 
Врз основа на одделот 1 главата XXIV на Со-

јузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 
1. Се овластува Соју зиг от уред за цени да може 

на поодделни рудници на јаглен да им ги определи 
највисоките продажни цени за сите видови јаглен. 

2. Сојузниот уред за цени може на поодделни 
рудници на јаглен да им определи и повисоки цени 
од продажните це™ од 1955 година. 

Вкупното зголемување на цените од претход-
ниот став не може да биде поголемо од износот 
што претставува 1% од вкупната просечна прода-
жна цена на јагленот од домашно производство од 
1955 година. 

3. Со .влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи одредбата од точката IV на Од-
луката за определување највисоките продажни цет ти 
зп определени производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/55), доколку се однесува на прода-
жните цеАи на јагленот. 
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4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ..Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 294 
14 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

408. 
Врз основа на одделот 1 главата XXIV на Сојуз-

ниот општествен план за 1956 година, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЦЕМЕНТОТ 
1. Производителите на цемент се должни со де-

нот на влегувањето во сила на Уредбата за измени 
и дополненија на Тарифата на данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56), да ги намалат 
продажните цени на цементот што тие го произ-
веле за износот за кој со оваа уредба е извршено 
намалувањето на нормата на данокот на промет за 
цемент. 

2. Сојузниот уред за цени ќе се грижи за извр-
шувањето на оваа одлука и ќе донесува, по потреба, 
упатства за нејзино спроведување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 293 
14 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић е. p. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

410, 
Брз основа на членот 11 став 3 од Уредбата за 

Југословенската инвестициона банка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/56, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИО-
НА БАНКА ШТО ГИ ПРЕДЛАГААТ ОДДЕЛНИ СО-
ЈУЗНИ СТОПАНСКИ КОМОРИ, СОЈУЗИТЕ НА 
СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ И ГЛАВНИОТ ЗАДРУ-

ЖЕН СОЈУЗ НА ФНРЈ 
1. Од, 12-те членови на Управниот одбор на 

Југословенската инвестициона банка што ги име-
нува Сојузниот извршен совет по предлог од со-
јузните стопански комори, од Сојузот на стопан«* 
ските комори и од Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ предлагаат: 

Сојузната индустриска комора 3 члена 
Сојузот на селскостоланските комори 

на ФНРЈ 2 „ 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ 1 „ 
Сојузната градежна комора 1 " 
Сојузната сообраќајна комора 1 „ 
Сојузната надворешнотрговска комора 1 „ 
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ 1 „ 
Сојузот на угостителските комори на 

ФНРЈ 1 w 
Сојузот на занаетчиските комори на 

народните републики 1 „ 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во. „Службен лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 278 

10 јули 1956 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

409. 
Врз основа на членот 10 став 2 од Основниот 

закон за стипендиите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ 
I. Во Одлуката за височината на стипендиите 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/55) во точката 
I под 3 место износот .,4.000" се става износ „5.000", 

II. Во точката I се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок, на слепите лица можат да им 

се даваат стипендии во поголеми износи од износите 
предвидени во претходниот став, и тоа: 

1) за редовни студии на факултети, на умет-
ничките академии или на вишите школи — до 
10.000 динари, а за последните две години на сту-
диите — до 12.000 динари; 

2) за научно или стручно усовршување — до 
14.000 динари: 

3) за школување во стручни или средни умет-
нички школи или во виши класови на гимназија — 
до 9.000 динари." 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 290 
14 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

411. 
Врз основа на членот 135 став 3 од Уредбата за 

р а ш о делба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр, 10/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РА СПО ДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 

ОДМОРАЛИШТАТА 
1 Одморалиштата лекувалиштата, домовите за 

одмор, прифатилиштата и туристичките кампови 
(во натамошниот текст: одморалиштата) основани од 
општествени организации, како и одморалиштата на 
стопанските организации што им се предадени на 
управување на синдикални организации!, а кои исклу-
чиво им даваат услуги на членовите на општествена 
организација и на членовите на нивната потесна 
фамилија, го распад елу ваат вкупниот приход спо-
ред одредбите од уредбата за расподелба на вкупни-

от приход на стопанските организации што важат 
за угостителските претпријатија и дуќани, ако со 
оваа одлука не е определено поинаку, * 

Со правилата на одморалиштето може да се 
предвиди и други лица освен оние од претходниот 
став по исклучок да можат да користат услуги од 
одморалиштето. 

Одредбите од претходните ставови се однесу-
ваат и на воените одморалишта. 

2. Нормата на амортизацијата на основните сред-
ства на одморалиштето ја определува оппггестве-
ната организација што го основала одморалиштето, 
во спогодба со народниот одбор на околината. 

3. Одморалиштата не плаќаат интерес на основ-
ните средства и придонеси од членот 26 на Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации ниту издвојуваат средства за! 
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резервниот фонд и средства за самостојно распо-
лагање. 

4 Платите на работниците и службениците на 
одморалиштето се утврдуваат со договор меѓу опште-
ствената организација и работниците и службени-
ците на одморалиштето, 

5. На услугите што им ги вршат одморалиштата 
на корисниците на одморалиштата не се плаќа 
Општински данок на промет; 

6. Одморалишта во цената на услугите не мо-
жат да калкулираат добивка. Ако спрема завршната 
сметка на одморалиштето се утврди дека одмора-
лиштето сепак остварило добивка, оваа добивка ќе 
се преносз во наредната година и ќе се употреби 
за подобрување односно за поефтинување на услу-
гите на одморалиштето во наредната година. 

7. Туристичките логори што ги организираат 
групи на одделни лица или членови на општестве-
ната организации со цел на привремен престој под 
шатори и во слични објекти за сместување, не се 
сметаат како угостителски организации во смисла 
на одредбите од Уредбата за угостителските прет-
пријатија и дуќани, та на нив не се однесуваат 
одредбите од оваа одлука. 

8. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите во спогодба со 
државниот секретар за работи на стоковниот промет. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. Ш 
14 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

412. 
Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за 

овластување одбори за просвета да донесува реше-
нија по работите од надлежноста на Сојузниот извр-
шен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54), 
Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ 
НА УЧИЛИШТАТА, КУРСЕВИТЕ И СТРУЧНИТЕ 

ИСПИТИ 
Со ова решение се врши дополнување на Ре-

шението за рангот на училиштата, курсевите и 
стручните испити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/52, 42/52, 24/53, 55/53 и 38/55). 

I 
На спремата два класа средно училиште за оп-

што. образование (гимназија) и1 одговара следново 
училиште 

Во Федеративна Народна Република Југославија 
Училиштито за народни милиционери при ре-

публичките државни секретаријата за внатрешни 
работи во траење од нај малу шест месеци, со прет-
ходно завршено најмалу основно училиште. 

II 
На опремата неполно средно училиште за општо 

образование (гимназија) и' одговараат следниве 
курсеви 

Во предвоената Југославија 
1) Едногодишниот трговински курс на Двегодиш-

ното трговското училиште „Комерцијум" на профе-

сорот Брана Тодоровиќ во Белград, со претходно за-
вршени најмалу два класа средно или на ова рамно 
училиште; 

2) Едногодишниот трговски курс на Трговското 
училиште „Меркур" во Белград, Загреб и во другите 
места, со претходно завртени нај малу два класа 
средно или на ова рамно училиште. 

III 

На опремата шест класа средно училиште за оп-
што образование (гимназија) и' одговараат следниве 
училишта и курсеви: 

А. Во предвоената Југославија 
1) Стручното продужио училиште „Бата" во Бо-

рово, со претходно завршено неполно средно учили-
ште со положена пола матура или нему рамно учи-
лиште; 

2) Државното рударско училиште во Цеље. 

В. Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) Државното училиште за хигиеничари на ме-

дицински правец во Белград во траење од две го-
дини, со претходно завршено неполно средно учи-
лиште со положена мала матура или нему рамно 
училиште — додека лицето со оваа спрема се наоѓа 
во струката; 

2) Зоопрепараторскиот купе во Загреб, со прет-
ходно завршено неполно средно училиште со поло-
жена мала матура или нему рамно училиште — до-
дека лицето со оваа спрема се наоѓа во струката. 

IV 
На опремата полно средно училиште за општо 

образование (гимназија) и£ одговараат следниве учи-
лишта. и курсеви: 

А. Во предвоената Југославија 
Уметничкото училиште во Белград, со претходно 

завршено училиште до неполно средно или нему 
рамно училиште, и положен приемен испит. 

Б. Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) 3 оопр е п ар ат оре ки курс во Загреб, со прет-

ходно завршени најмалку шест класа средно или 
на ова рамно училиште — додека лицето со оваа 
спрема се наоѓа во струката; 

2) Курсот за оптички техничари при Оптичго-
индустриското училиште во Загреб, со претходно за-
вршени најмалку шест класа средно или на ова 
рамно училиште — додека лицето со оваа спрема 
се наоѓа во струката. 

V 
На опремата на више училиште и' одговараат 

следниве училишта и курсеви: 

А. Во предвоената Југославија 
1) Уметничкото училиште во Белград, со прет-

ходно завршени шест класа средно или на ова рами« 
училиште; 

2) Уметничкото училиште во Белград, со прет-
ходно завршено неполно средно училиште со поло-
жена пола матура или нему рамно училиште, и' за-
вршен Академски отсек за чиста уметност. 

В. Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) Вишото стручно училиште за социјални ра-

ботници во Загреб, со претходно завршено полно 
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средно училиште со положена голема матура или 
нему рамно училиште; 

2) Едногодишниот курс за наставници по пеење 
во осумгодишните училишта во Нови Сад, со прет-
ходно завршено полно средно училиште со положена 
голема матура или нему рамно училиште; 

3) Едногодишниот музичко-педагошки курс во 
Загреб, со претходно завршено полно средно учи-
лиште или нему рамно училиште и со положен 
стручен испит за звањето иасташшгк по музичко 
воспитување. 

VI 
На факултетска спрема и4 одговараат следниве 

училишта: 

Во предвоегѕата Југославија 
1) Уметничкото училиште ро Белград со прет-

ходно завршено полно средно училиште со поло-
жена голема матура или нему рамно училиште; 

2) Уметничкото училиште во Белград со прет-
ходно завршени шест клг^а средно или ва ова рамно 
училиште и завршен Академски отсек за чиста 
уметност. 

VII 
Рангот на училиштата, курсевите и стручните 

испити утврдени со ова решение не го одредува од-
носот на едно училиште спрема друго со цел да се 
признаат некои класови или испити на еден вид 
училиште за премин односно продолжување на шко-
лувањето во друг вид училиште, туку може да им 
служи на надлежните органи како основ за опреде-
лување на стручната спрема при регулирањето »а 
службеничките односи, пензиите и инвалиднини те. 

Сојузниот извршен совет 

Бр. 860 
15 јуни 1956 година 

Белград 

Претседател 
на Одборот за просвета, 
Родољуб Чолаковић, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 11 од Уредбата за Југо-

словенската инвестициона банка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56) и членот 23 став 5 од Уредбата 
за организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56)т Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА 

БАНКА 
1. Во управниот одбор на Југословенската ин-

вестициона банка се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Никола Минчев, член на Сојузниот извршен 

совет, 

за потпретседател: 
Маријан Цветковиќ, секретар за индустрија на 

Сојузниот извршен совет, 
за членови: 
Пал Шоти, сојузен народен пратеник и член 

на Извршниот совет на АП Војводина; 

Ил и ja Тепавац, сојузен народен пратеник; 
Војин Поповиќ, сојузен народен пратеник — ге-

нерален секретар на Сојузната селскостопанска ко-
мора на ФНРЈ; 

Свега Пауновиќ сојузен народен пратеник, прет-
седател на Земскиот одбор на Сојузот на синдика-
тите на рударите и металурзите на НР Србија; 

Миленко Бојаниќ, член на Извршниот совет на 
НР Србија; 

Марин Цетини«, член на Извршниот совет на 
НР Хрватска, претседател на Одборот за стопанство 
на Извршниот совет на НР Хрватска; 

Антон Боле, член на Извршниот совет на НР 
Словенија; 

Блажо Ѓуричиќ, член на Извршниот совет на НР 
Босна и Херцеговина; 

Благој Попов, член на Извршниот совет на НР 
Македонија; 

Гојко Гарчевић член на Извршниот совет на НР 
Црна Гора; 

Иван Буковиќ, член на Извршниот совет на 
НР Хрватска — претседател на Сојузот на селскосто-
пзнските комори на ФНРЈ; 

Перо Зечевиќ, директор на претпријатието „Пан-
чевачки рит44 — како претставник на Сојузната 
селскостопанска комора ва ФНРЈ; 

Никола Милановиќ, генерален директор на Ге-
нералната дирекција на ПТТ — како претставник 
на Сојузната сообраќајна комора; 

Исток Паллруци, .комерцијален директор на 
рудникот Бор — како претставни* на Сојузната 
на дв ор е т н о трговската комора; 

Инж. ч.Миша Бауер, директор на претријатието 
„Хидроелектро", Загреб ,— како претставник »а 
Сојузната градежна комора; 

Петар Човиќ, главен секретар на Трговската 
комора на НР Србија — како претставник на Со-
јузот на трговските комори на ФНРЈ; 

Миленко Јовичиќ, претседател на Здружението 
на железарите и директор на Железарата Зеница; 

Владо Јуричиќ, претседател на Здружението за 
гума it директор на Комбинатот за гума и обувки 
,,Борово"; 

Светислав Миливојевиќ, потпретседател на 
управниот одбор ва Сојузната индустриска комора 
и директор на Индустријата за трактори и машини, 
Земун — како претставник на Сојузната индустри-
ска комора; 

Милан Медиќ, потпретседател на Занаетчиската 
комора на АП Војводина и член на Претседател-
ството на Сојузот на занаетчиските комори на ФНРЈ 
— како претставник на Сојузот на занаетчиските 
комори на ФНРЈ; 

Крсто Филиповић, претседател на Сојузот иЏ 
угостителските комори на ФНРЈ — како претставник 
на Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ; 

Анте Раос, генерален секретар на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ. 

2. Генералниот директор на југословенската ин-
венстициона банка е член на управниот одбор 
според својата положба. 

Б. бр, 2116 
5 јули 1956 година 

Белград 
сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател* 
Вељко Зековић, е. р* Светозар Вукмановић е. р. 
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Врз основа на точката VIII од Решението за 
И уб л иц и сти ч ко - из дава чкиот завод „Југославија" 
(„Службен ^ лист на ФНРЈ", бр. 14/56), членот 23 
став 5 и членот 26 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26;56), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ПУБЛИЦИСТИЧКО-ИЗДАВАЧКИОТ 

ЗАВОД „ЈУГОСЛАВИЈА" 
За членови на Управниот одбор на Публици-

стичко-издавачкиот завод „Југославија" се имену-
ваат, и тоа: 

Љубо Бабиќ, генерален секрета(р на Туристич-
киот сојуз на Југославија, 

Ото Бихаљи-Мерин, главен уредник на списа-
нието „Југославија", 

Марко Челебоновиќ, сликар — редовен профе-
сор на Академијата на ликовните уметности, 

Ашер Делеон, член на Секретаријатот на Цен-
тралното веќе на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија, 

Божо Ѓуровиќ, главен уредник на „Информа-
тивни приручник", 

Лутво Хајдарагиќ, директор на Публицистичко-
издавачкиот завод „Југославија", 

Селмо Хашимбеговиќ, секретар на Народната 
скупштина на НР Србија, 

Стево Маодуш, полковник — главен уредник на 
„Народна армија", 

Јара Рибникар, заменик на главниот уредник 
иа списанието „Југославија", 

Јоже Смоле, уредник на „Борба", 
Станка Веселинов, сојузен пратеник, директор 

на „Недељне информативне новине". 
Вукица Видиќ, заменик началник во Секретари-

јатот за информации »а Сојузниот извршен совет, и 
Александар Вучо, секретар на Сојузот на гсни-

жевнкците на Југославија. 
Б. бр. 2126 

9 јули 1956 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

Врз основа на членот 27 став 2 од Уредбата за 
фондовите за кадрови во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/56), а во врска со членот 30 
од Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА КАДРОВИ ИРИ 
СОЈУЗНАТА ГРАДЕЖНА КОМОРА 

За членови на Управниот одбор на фондот за 
кадрови при Сојузната градежна комора, што ги 
огфеделува Сојузниот извршен совет, се имену в ат, 
и тоа: 

1. Туфегџиќ инж. Владимир, советник на Сек-
ретаријатот за индустрија »а Сојузниот извршен 
совет; 

2. Маричиќ Ратко, виши референт на Секрета-
ријатот за просвета и култура на Сојузниот извр-
шен совет; 

3. Љубеновиќ инж, Коста, виши референт на 
Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет. 

В. бр. 2120 
6 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
С тј миа 

396. Указ за прогласување на Законот за ор-
ганите на внатрешните работи — — — 569 
Закон за органите на внатрешните работи 569 

3'97. Уредба за Југословенската инвестициона 
банка — — — — — — — — — 580 

398. Уредба за работењето на индустриските 
погони, занаетчиските работилници и еко-
номиите на казнено-поп,Da вите дните уста-
нови — — — — — — — — — ?82 

399. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за извршување на Згжонот за придо-
несот за станбената изградба — — — 

- 400. Средба *а измени и дополненија на Тари-
фата за данокот на промет — — — 585 

401. Одлука за одобрување времени дополни-
телни кредити на народните одбори за 
исплата на личните расходи по буџетот 
за 1956 година — — — — — — — 585 

402. Одлука за задолжителната резерва на 
банките кај Народната банка* — — — 586 

403. Одлука за интересните норми на креди-
тите и средствата на банките ка ј Народ-
ната банка — — — — — — — — 

404. Одлука за расподелба на приходите на 
банките и штедилниците — — — — ^87 

405. Одлука за расподелба на добивката на са-
мостојните погони регистрирани за вр-
шење на лучко-тоанспортната дејност — 583 

406. Одлука за дополнение на Одлуката за 
делот на сопствените т е ту СТР Ч кој кори-
сниците на заемите од општинскиот фонд 
за кредитирање станбената изградба мо-
раат да го вложат во станбената изградба 5£8 

407. Одлука за ппод^жните нени на ј.рт генот 588 
408. Одлука за продажните пени на цедентот 5в9 
409. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за височината на степен пинте — 589 
410. Одлука за бројот на членовите на Управ-

ниот одбор на Југословенската инвести-
циона банка што ги предлагаат одделни 
сојузни стопански комори, сојузите на сто-
панските комори и Главниот задружен со-
јуз на ФНРЈ — — — -1 — — — 539 

411. Одлука за рашо делба на вкупниот приход 
на одморалишта га — — — — — — 590 

412. Решение за дополнение на Решението за 
рангот на училиштата, курсевите и струч-
ните испити — — — — — — — — 590 
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Марко бр. 9. — Директор и одговор** уредни* Слободан М, Нешови^. Улица Краљевиќ Марко бр. 9. 

Печат на* Белградскиот графички завод, Белград 


