
С П ул 
Н А Ф Е Д Е Р А Т И В Н А \ 

^ С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А Ф Н Р Ј " и з л е т у в а 
п о потреба , в о с р п с к о , х р в а т с к о , с л о -
в е н е ч к о и м а к е д о н с к о и з д а н и е . - О г л а -
с и п о т а р и ф а т а . - Т е к у ш т а с м е т к а п р и 
Н а р о д н а т а б а н к а н а Ф Н Р Ј з а п р е т -
п л а т а и о д д е л н и и з д а н и ј а бр . шг-Т-220, 

з а о г л а с и 1032-Т-221. 

С1 

БРОЈ 34 

1% Јјѓлјѓ 1955 

БЕЛГРАД 
ГОД. XI 

Ц е н а н а о в о ј б р о ј е 90.— д и н . - П р е т -
платата з а Ш 5 г о д и н а и з н е с у в а 1200.— 
дин. , а з а с т р а н с т в о 1700.^ д и н а р и . -
Р е д а к ц и ј а : У л и ц а К р а љ е в и ќ ^ Ш а р к а 
бр . 9 - Т е л е ф о н и : Р е д а к ц и ј а 28-838, 
А д м и н и с т р а ц и ј а 26-276, П р о д а ж н о о д -
д е л е н и е 22-619, Т е л . ц е н т р а л а 28-010. 

371. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА НАДЛЕЖНО-
СТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОПШТИНИТЕ 

и ОКОЛИИТЕ 
Врз основа на чл. 71 точ. 2 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, се прогла-
сува Законот за надлежноста на народните одбори 
на општините и околиите, што го усвои Сојузната 
народна скупштина4 на седницата на Сојузниот со-
бор од 5 јули 1955 година и на седницата на Соборот 
на производителите од 5 јули 1955 година. 

ПР бр. 22 
9 јули 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА 

ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ 
1. Општи одредби за надлежноста на народните 

одбори 
Член 1 

Заради обезбедување положбата и правата и 
должностите на општините и околиите во склад со 
начелата утврдени во Општиот закон за уредување 
на општините и околиите, со овој закон се опреде-
лува надлежноста на народните одбори на општи-
ните и околиите во работите кои со сојузните за-
кони л други сојузни прописи што постојат им се 
ставени во надлежност на народните одбори. 

Со овој закон се определува и кои работи од 
надлежноста на народниот одбор врши народниот 
одбор во седница, кои неговите совети, а кои него-
вите управни органи. 

Прилогот I и Прилогот II чинат составен дел од 
овој закон. 

Член 2 
Народните одбори на општините, покрај рабо-

тите што им се ставени БО надлежност со сојузните 
прописи што постојат а кои се приведени во При-
логот 1'Б, ги вршат и работите од досегашната над-
лежност на народните одбори на околиите опреде-
лени во Прилогот 1/А. 

Делокругот на народниот одбор и неговите ор-
гани во работите од надлежноста нд! народните од-
бори на општините е утврден во Прилогот I. 

Член 3 
Органите на народните одбори на општините 

водат во пр"в степен управна постапка во сите ра-

боти од досегашната надлежност на народните од-
бори, доколку тоа со овој закон не е ставено во 
надлежност на народните одбори на околиите и 
нивните органи. 

Во сите работи од досегашната надлежност на 
народните одбори на околиите во кои управната 
постапка во прв степен ја водат органите на народ-
ните одбори на општините, за решавање по ж а л -
бата против првостепеното решение надлежен е со-
одветниот орган на народниот одбор на околијата,. 

Член 4 
Во надлежност на народните одбори на око-

лиите остануваат работите од досегашната нивна 
надлежност, освен работите приведени во Прило-
гот УА. Од работите приведени во Прилогот 1/А. 
остануваат во надлежност на народните одбори н а 
околиите поодделни работи во границите опреде-
лени во Прилогот II. 

Работите што остануваат во надлежност на 
народните одбори на околиите и делокругот на на-
родниот одбор и неговите органи во тие работи 
утврдени се во Прилогот И. 

Член 5 
Сојузните органи кои со закон или други про-

писи донесени врз основа на закон се овластени за 
регулирање на прашањата на кои се однесуваат 
работите за кои со овој закон е утврдена надле-
жноста на народните одбори, можат со свои про-
писи со кои одново ги уредуваат тие прашања, да 
ја утврдуваат надлежноста на народните одбори во 
склад со начелата на овој закон. 

Член 6 
Републичките народни собранија и претстав-

ничките тела на автономните единици ќе донесат 
свои закони односно одлуки за определување над-
лежноста на народните одбори на општините и око-
лиите во работите уредени со прописите на народ-
ните републики односно на автономните единици! 
во склад со начелата од Општиот закон за уре-
дување на општините и околиите и од овој закон. 

Народните одбори на новите околии ќе опреде-
лат со свои прописи во склад со начелата од Општи-
от закон за уредување на општините и околиите 
и од овој закон кои работи уредени со досегашните 
прописи на народните одбори на околиите се пре-
несуваат од надлежноста на народниот одбор на 
околијата на народните одбори на општините. 

И. Одделни одредби за вршење работи од надле-
жноста на народните одбори 

Член 7 
Работите приведени' во Прилогот УА ги вршат 

народните одбори на општините односно нивните 
органи на начинот и под условите определени со 
прописите со кои тие работи се уредени, доколку 
со одредбите од овој закон не е определено поинаку. 

Ако прописите со кои определените работи на 
кои се однесуваат одредбите од овој закон прекутно 
се изменети со подоцнежните прописи или се во спро-
тивност со уставниот или стоЈханскиот систем ЦЈТО 
постои, одредбите од овој закон во поглед на тие 
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работи ќе се применуваат во склад со тие подоцне-
жни прописи и со уставниот и стопанскиот систем, 

Член 8 
Работите од делокругот на советите односно на 

управните органи на народниот одбор ги врши оној 
совет односно управен орган што е определен: со 
прописите односно со статутот на општината или 
околијата. 

Член 9 
^ Надлежниот совет на народниот одбор на око-

лијата може за вршење определени рабови на ин-
спекциите (финансиска, селскостопанска, ветери-
нарна, школска, инспекција на трудот и др.) кои со 
одредбите од овој закон не се ставени во надле-
жност на народните одбори на општините да ги 
овласти службениците на народните одбори на оп-
штините или на установите во општината што 
имаат соодветна стручна спрема. 

Овластените службеници ги вршат како ин-
спектори од името на народниот одбор на околи-
јата сите или определените работи на инспекцијата 
од делокругот на овој народен одбор. За опреде-
лување службеници што ќе ги вршат работите 
на инспекцијата потребна е претходна согласност 
од надлежниот орган на народниот одбор на о-пшти-
ната односно на установата. 

Против решението што овластениот службе-
ник на народниот одбор на општината или на уста-
новата го донесува во својство на инспектор може 
да се поднесе пригово-р до надлежната околиска 
инспекција во срок од 15 дена. Решението на око-
лиската инспекција донесено по приговорот се 
смета како првостепено решение. 

Член 10 
Конкурсот за назначување директор на прет-

пријатие го распишува и спроведува комисија што 
ја формира народниот одбор на општината. Една 
третина од членовите на комисијата именува на-
родниот одбор на општината, а другите членови во 
ист број ги определуваат работничкиот совет на 
претпријатието и народниот одбор на околијата од-
носно надлежниот извршен совет. 

Комисијата му го предлага за назначување на 
народниот одбор на општината кандидатот кој ги 
исполнува условите пропишани со конкурсот и нај-
многу одговара за директор на претпријатието, а 
решение за назначување донесува народниот одбор 
на општината. Ако народниот одбор не се согласи 
со предлогот на комисијата се распишува нов кон-
курс. 

Ако народниот одбор ни по повторниот конкурс 
не се согласи со предлогот, решение за назначува-
ње на директор донесува одделна комисија што ја 
именува народниот одбор на околијата, а за прет-
пријатијата што ќе ги определи републичкиот од-
носно Сојузниот извршен совет — тој совет. 

Ако ни по два едноподруго распишани конкур-
си немало кандидати или немало кандидати што 
ги исполнуваат условите пропишани со конкурсот, 
комисијата му предлага за назначување на народ-
ниот одбор на општината лице што ги исполнува 
условите пропишани со конкурсот, а решение за на-
значување донесува народниот одбор на општината 
односно комисијата од ставот 3 на овој член. 

Член 11 
Комисијата за распишување конкурси за назна-

чување директор ја испитува основаноста на пред-
логот за сменување на директорот и врз основа на 
тоа му поднесува свој предлог на народниот одбоо 
на општината кој донесува решение за сменување. 

Ако наредниот одбор на општината не се со-
гласи со предлогот на комисијата за сменување, за 
предлогот донесува конечно решение к сеси ј ата ед 
членот 10 став 3 од овој закон. 

Работничкиот совет и директорот имаат право 
на жалба против решената на народниот одбор на 
општината до народниот одбор1 на околијата! а про-
тив решението на комисијата до соодветниот извр-
шен совет. 

Член 12 
За распишување конкурси и за назначување 

и сменување директори на претпријатијата што 
произведуваат за потребите на Југословенската на-
родна армија, на ,претпријатијата во состав на Ју-
гословенските железници и претпријатијата на по-
штите, телеграфите и телефоните важат одделни 
прописи. 

Ш. Надлежноста на општинскиот и околлек;?от 
судија за прекршоци 

Член 13 
Општинскиот судија за прекршоци води адмп-

нистративно-хазнена постапка во прв степен по 
сите прекршоци што со досегашните сојузни про-
писи и прописи па народните одбори се ставени во 
надлежност на судијата за прекршоци, освен оние 
за кои со одредбата од следниот член е предвидена 
надлежноста на судијата за прекршоци на народниот 
одбор на околијата. 

Член 14 
Околискиот судија за прекршоци води адми-

ни стративко -казнена постапка во прв степен: 
а) по прекршоците што со досегашните сојузни 

прописи се ставени во надлежност на судијата за 
прекршоци а за кои е пропишана казната затвор 
преку 15 дена или паричната казна преку 20.000 
динари, или за кои е пропишана паричната казна 
во сразмерен или сличен однос спрема определе-
ната основа; 

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

1. со Законот за здруженијата, собирите и 
другите јавни собранија, 

2. со Законот за движењето на граница, 
3. со Законот на правната положба на вер-

ските заедници, 
4. со Уредбата за прометот со огнено оружје, 

муниција и со експлозивни средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5̂ 52), 

5. со Уредбата за данокот на промет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 55/54). 

Член 15 
Надлежноста на општинскиот судија за пре-

кршоци и на околискиот судија за прекршоци за 
водење на административно-казнената постапка по 
прекршоците предвидени со досегашните републи-
чки прописи ќе се определи со републички про-
писи во склад со начелата од овој закон. 

Член 16 
Кога за истиот прекршок одговараат поединец 

и правно лице а за постапка против правното лице 
е надлежен околискиот судија за прекршоци, адми-
нистративно-казнената постапка против сите сто-
рители на прекршокот ја води во прв степен око-
лискиот судија за прекршоци. 

Член 17 
Ако против сторителот би имало да се води 

адмпнистративно-казнена постапка за повеќе пре-
кршоци од кои за некои би бил надлежен општин-
скиот а за некои околискиот судија за прекршоци, 
административно-казне-ната постапка во прв сте-
пен ја води по сите такви прекршоци околискиот 
судија за прекршоци. 

Член 18 
Околискиот судија за прекршоци може, во слу-

чаите кога обвинетиот, сведоците или вештаците 
имаат живеалиште односно престојувалиште ^о 
место вон седиштето на околијата или кога вон тоа 
седиште треба да се извршат дејства во постап-
ката, ако тоа не би било на штета на донесува-
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лето на правилно решение, да побара од општин-
скиот судија за прекршоци надлежен за местото 
каде што има да се извршат такви дејства, сослу-
шување на обвинетиот, на сведоците и вештаците 
или други дејства во постапката, освен донесување 
решение за прекршокот. 

Пред да донесе решение за прекршокот околи-
скиот судија за прекршоци може да ги повтори 
дејствата во постапката извршени од страна на 
општинскиот судија за прекршоци и во секој друг 
поглед да ја дополни постапката. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 19 

Народниот одбор на новата околија на својата 
прва седница ќе именува околиска комисија за 
плати во стопанството за подрачје на новата око-
лија. Таа комисија ќе почне со работа на 1 септем-
ври 1955 година, на кој ден сегашните околиски и 
градски комисии престануваат со работата. 

Народниот одбор на новата околија ќе определи 
постапка за примо-предавање на работите помеѓу 
сегашните околиски и градски комисии и новата 
око л иска комисија за плати. 

Народниот одбор на новата околија, може, по 
потреба, да одлучи комисиите за плати во стопан-
ството на сегашните околии односно градови кои 
влегуваат во состав на новата околија да продолжат 
со работата и по 1 септември 1955 година како пот-
комисии на околиската комисија за плати за опре-
деленото им подрачје. 

Член 20 
До донесувањето на одделни прописи од Соју-

зниот извршен совет за начинот на вршењето на 
работите од делокругот на комисиите за плати во 
стопанството кои според Прилогот ЦА се ставаат во 
надлежност на народните одбори на општините, тие 
работи во општините во кои пред влегувањето во 
сила на овој закон не постоеле комисии за плати 
ќе ги вршат околиските комисии за плати од членот 
19 од овој закон. 

Член 21 
Работите што се ставени во надлежност на на-

родните одбори на околиите со сојузните прописи 
што постојат чие важење е определено до утврде-
ниот срок или со прописите што веќе се извршени, 
ќе ги Ершат и натаму народните одбори на околи-
ите. Делокругот на органите за вршење на тие ра-
боти се определува согласно соодветните сојузни 
прописи односно статутот. 

Член 22 
Надлежноста на народните одбори во работите 

предвидени со Сојузниот општествен план за 1955 
година и со сојузните прописи донесени за негово 
извршување, ќе се определи со уредба од Сојузниот 
извршен совет донесена врз основа на овластеното 
од членот 63 од Општиот закон за уредување на 
општините и околиите. 

Член 23 
Одредбите од овој закон за надлежноста за 

управната постапка ќе се применуваат и на сите не-
свршени предмети. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
во управните работи од досегашната надлежност 
на народните одбори на околиите и градовите во 
кои до денот од кој се применуваат одредбите од 
овој закон е донесено првостепено решение, по 

жалбата против такво решение ќе одлучува орга-
нот кој е надлежен според досегашните прописи. Во 
случај на укинување или поништување на прво-
степеното решение постапката ќе ја продолжи ор-
ганот на меснонадлежниот народен одбор на око-
лијата. I 

Член 24 
Кога народниот одбор на општината се состои 

од општински собор и собор на производителите, со 

статутот на општината се определува кои работи, 
за кои според одредбите од овој закон е надлежен 
самиот народен одбор, врши; општинскиот собор, 

односно соборот на производителите, а кои обата со-
бори рамноправно односно обата собори на заед-
ничка седница. 

Член 25 
Надлежноста на народните одбори на општи-

ните и околиите за вршеле работи на кои во сми-
сла на Законот за неважноста на правните прописи 
донесени пред 6 април 1041 година и за време на 
непријателската окупација се применуваат поранет 
шиите правни правила, се определува согласно на 
начелата утврдени со овој закон и со соодветните 
републички закони. 

Член 26 
Се овластува Сојузниот извршен совет да до-

несува поблиски прописи за извршување на овоЈ 
закон. 

Сојузниот извршен совет може по исклучок со 
свои прописи поодделните работи предвидени со 
овој закон што се уредени со прописите на Соју-
зниот извршен совет и сојузните органи на упра^ 
вата, да ги пренесува од надлежноста на народните 
одбори на околиите во надлежност на народните 
одбори на општините и обратно, и во поодделни од 
тие работи поинаку да го утврди делокругот на о р -
ганите. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен! лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од денот определен во членот 59 ст. 1 и р 
од Општиот закон за уредување на општините.и 
околиите. 

ПРИЛОГ 1/А 
1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ^ 

а) Работи од општите стопански прописи 
I 

Основен закон за издавачките претпријатија к 
издавачките установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/55): 

1) определување денот за избори на органите на 
управувањето во издавачко претпријатије, бројот ца 
членовите на тие органи, членовите на изборната 
комисија како и срокот за донесување правилата 
на претпријатието во случај кога надлежниот др-
жавен орган дал согласност за оснивање на изда-
вачкото претпријатие (член 13 став 3 и 4); 

2) донесување решенија за потврдување односно 
за одбивање потврда на правилата на издавачките 
(претпријатија (член 15); 

3) вршеше на другите работи во врска со потвр-
дување на правилата, освен донесување решенија 
(член 15); 

4) издавање дозвола на деловниот агент за вр-
шење работи (член 33 став 1); 

5) вршење непосреден надзор во поглед испол-
нувањето на обврските предвидени со овој закон 
од страна на издавачките претпријатија, издавачки-
те установи и новинските претпријатија Цаќо и 
други организации и лица што издаваат поодделни 
публикации (член 48). 

Работите од точката 2 ти, врши народниот одб^р, 
работите од точ. 1 и 4 соодветниов совет, а работите 
од точ. 3 и 5 соодветниот управен орган. 

II 
Уредба за организацијата и работата на Сојзуи 

ниот уред за мерки и драгоцени метали („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53): 

1) барање органот на Уредот з^ мерки и скапо-
цени метали да преземе дејства што народниот од-
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бор ги смета за потребно а кои спаѓаат во делокру-
гот на уредот Хчлен 11 став 1); 

2) укажување на Уредот за мерки и скапоцени 
метали и неговите органи на недостатоци во рабо-
тата на нивните службеници, барање на започнува-
ње дисциплинска постапка против овие службеници 
поради повредата на нивната службена должност 
и барање уредот односно неговиот орган да спро-
веде потребни извиди во врска со тоа (член 11 ст. 2). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот 
совет. 

III 
Уредба за оснивање претпријатија и дуќани 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 30/54): 
1) вршење во сопствена режија на комуналните 

работи од незнатен обем (член 10а став 3); 
2) давање на дуќанот статус на претпријатие по 

сопствена иницијатива или на барање на било која 
стопанска организација што е основана како дуќан 
(член 11 став 3); 

3) пропишување услови за оснивање комунални 
претпријатија (член 14 став 3); 

4) давање одобренија за конституирање на прет-
пријатија и вршење надзор над конституирањето 
1член 29 став 1 и член 34); 

5) пропишување начинот на работењето на ко-
муналните претпријатија и дуќани и определување 
цената на производите односно тарифата за услу-
гите што ги врши комуналното претпријатие или 
дуќан (член 38а); 

6) давање согласност за менување, проширува-
л е или стеснување предметите на работењето на 
претпријатието односно дуќанот (член 38а став 3); 

. , 7) одлучување дека претпријатието е должно да 
ги изврши определените работи (член 386); 

8) давање одобрение односно согласност за утро-
ѕшжот на средствата од амортизациониот фонд за 
нови јавни објекти (член 38в); 

9) определување претставник кој присуствува 
на изборот на органите на работничкото управу-
вање (член 35); 

10) одобрување оснивање на претпријатие по 
заклучокот на група граѓани (член 40 став 3); 

11) одобрување промената на фирмата на прет-
пријатието (член 45 став 4); 

12) распуштање на работничкиот совет и управ-
ниот одбор на претпријатието со согласност од на-
родниот одбор на околијата (член 51 став 3 и член 
54 став 2); 

13) одобрување правилата на претпријатието на 
кое му дал одобрение за конституирање (член 53 
став 1); 

14) давање одобрение за оснивање погонски и 
деловни единици (член 63); 

15) одобрување договори со кои се регулираат 
односите помеѓу претпријатието и погонските и де-
ловните единици (член 66 став 2); 

16) донесување решенија за издвојување на по-
гонот односно деловната единица во самостојно 
претпријатие по предлог од работничкиот колектив 
со согласност од народниот одбор на околијата 
(член 70); 

17) давање согласност на одлуката од работнич-
киот совет за издвојување на деловните и погон-
ските единици од комуналното претпријатие што го 
основал тој (член 71а); 

18) одобрување на одлуката. од работничкиот 
совет за спојувањето, припојувањето и делбата на 
претпријатието (член 82 став 1); 

19) определување спроведувањето на ликвида-
ционата постапка за претпријатијата што се споју-
ваат или се припојуваат односно претпријатијата 
што се делат (член 86 став 3); 

20) донесување решение за определување при-
силна управа ако новиот работнички совет остане 
при одбиениот предлог за сменување на директорот 
(член 93 став 1 и 3) 

Работите од точ. 2, 3, 5—8, 10, 13—20 ги врши на-
родниот одбор, работите од точ. 9 соодветниот совет, 

а работите од точ. 1, 4, И и 12 соодветниот упра-
вен орган. 

IV 
Уредба за престанок на претпријатијата и ду-

ќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53): 
1) одлучување за престанок на претпријатие со 

согласност од народниот одбор на околијата (член 
1 точка а); 

2) забранување понатамошната работа на прет-
пријатие ако тоа не ги исполнува условите за вр-
шење на својата дејност (член 3); 

3) определување ликвидациона комисија за 
спроведување постапка на редовната ликвидација 
на претпријатието (член 8); 

4) одлу-чување за тоа постапката на ликвидаци-
оната комисија да се заврши а народниот одбор да 
преземе реализација на побарувањата односно 
исплата на обврските (член 19); 

5) преземање основните средства и обврските 
на претпријатието што произлегуваат од набавката 
на основните средства (член 21); 

6) измирување по завршетокот на ликвидаци-
оната постапка долговите на претпријатието што 
не се пријавени на лик.видационата управа ни по 
срокот определен со нејзиниот оглас ако во корист 
на народниот одбор е уплатен вишок на паричните 
средства на претпријатието, но само до висината на 
тој вишок (член 22 став 1); 

7) одобрување завршниот Ликвидационен биланс 
(член 23 став 3); 

8) определување присилна управа на претпри-
јатието по сопствена иницијатива или на предлог 
од стопанска или општествена организација со цел 
да се спроведе санација за време додека претпри-
јатието не излезе од стопанските тешкотии (член 
25 став 2 и член 39); 

9) поднесување предлог за спроведување пои-
силна ликвидација до надлежниот стопански СУД 
(член 30); 

10) одобрување на евентуално отстапување од 
тарифниот правилник БО случаите додека тр?з 
ликвидационата постапка (член 52 став 4); 

И) обезбедување потребни кредити за извршу-
вање на текуштите и веќе започнатите работи, како 
и за покритие на трошоците на постапката на при-
силна ликвидација по барање од ликвидациониот 
управник, а по одобрение на ликвидациониот арби-
тер (член 59); 

12) преземање на основните средства од прет-
пријатие во присилна ликвидација, како и правата 
и обврските на претпријатието што произлегуваат 
од набавката на тие средства и од долгорочните 
кредити при банката (член 66 став 2 и 3). 

Работите од точ. 1—5, 7—9, 11 и 12 ги врши на-
родниот одбор, работите од тон. 10 соодветниот 
совет, а работите од точ. 6 претседателов на на-
родниот одбор. 

V 
Уредба за управување со основните средства на 

стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/53): 

1) водење надзор над управувањето со основ-
ните средства од страна на стопанската организа-
ција (член 11); 

2) доделување, без надоместок, основни средства 
на стопанските организации (член 17 став 1 точ. 3); 

3) именување комисија што ја утврдува вред-
носта на основните средства на новооснованата сто-
панска организација (член 20 став 2); 

4) определување нова норма на амортизацијата 
според која ќе се врши и натаму пресметка и упла-
та на амортизацијата за инвестиционото одржување 
на основните средства што се амортизирани а се 
користат и после тоа во дејноста на стопанските 
организации, со потврда од соборот на производите-
лите при народниот одбор на околијата (член 32 

став 3); 



Среда, 27 јули 1955 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 1 Број 31 - Страна 561 

5) утврдување, на предлог од стопанската орга-
низација, намалена амортизациона норма за нови 
погони што деломично или сукцесивно се̂  пуштаат 
во работа, со потврда од соборот на производите-
лите при народниот одбор на околијата (член 33 
став 2 и 3); 

6) доделување или продавање преземените 
основни средства од претпријатија во ликвидација 
(член 53 ст. 2); 

7) преземање во случај на ликвидација на сто-
панската организација амортизациониот фонд и 
употребување средствата од тој фонд за стопански 
инвестиции (член 54 ст. 1); 

8) водење евиденција за нераспоредените основ-
ни средства (член 56); 

9) распуштање на работничкиот совет и управ-
ниот одбор на претпријатието и определување при-
силна управа со согласност на народниот одбор на 
околијата (член 63 став 1); 

10) определување нови избори при распуштање-
то на работничкиот совет и управниот одбор (член 
63 ст. 2). 

Работите од точ. 2, 6, 7, 9 и 10 ги врши 
народниот одбор, работите од точ. 3, 4 и 5 соодвет-
ниот совет, работите од точ. 1 и 8 соодветниот 
управен орган. 

VI 
Упатство за спроведување на пописот (инвента-

рисањето) ка ј стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/64): 

работата од точката I ст. 7 ја врши соодветниот 
совет. 

VII 
Правилник за составот и работата на Комиси-

јата за утврдуваше вредноста на основните средства 
на новоформираните стопански организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/54): 

работите од членот 1 ги врши народниот одбор, 
а работите од чл. 3—6 соодветниот управен орган. 

VIII 
Уредба за расподелба на вкупниот приход на 

стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54): 

1) определување највисок износ на трошоците 
од чл. 18 ст. 1 точ. 9 што стопанските организации 
можат да го сметаат во материјални трошоци ^член 
18 ст. 4); 

2) определување средства што се издвојуваат 
од добивката заради внесување во резервниот фонд 
на стопанската организација (член 40 ст. 1); 

3) определување и поголем процент за внесу-
вање во резервниот фонд на стопанската организа-
ција од процентот што е предвиден во членот 40 
став 2 (член 40 ст. 3); 

4) определување вкупните средства на резер-
вниот фонд на стопанската организација да изнесу-
ваат и повеќе од износот предвиден во членот 40 
ст. 4 (член 40 ст. 5); 

5) зголемување процентот од 5% од износот на 
средно користените обртни средства за последните 
три години, што селскостопанското организации се 
задолжени да го внесуваат секоја година во резер-
вниот фонд во оние години во кои овие организа-
ции ќе остварат зголемен принос (член 42 ст. 1); 

6) расподелба на добивката на стопанската ор-
ганизација со општествениот план на општината 
на дел што и' припаѓа на стопанската организација 
и на дел што и' припаѓа на општината, како и 
условување учеството на стопанската организација 
во добивката со зголемување продуктивноста на 
трудот или намалување цената на чинењето на 
производите односно услугите (член 44); 

7) определување стопанската организација, и 
пред расподелбата на добивката според членот 44 
од Уредбата да издвои: 

а) определен процент од остварените заштеди 
на трошоците заради награ,дување работниците и 
Службениците што тие заштеди ги оствариле; 

б) определен износ од добивката кој зависи од 
вредноста на извршените заштеди во материјала! 
заради наградување на работниците и службени-
ците што тие заштеди ги оствариле и сл. (член 43); 

8) определување највисок процент од вкупното 
учество на стопанската организација во остварената 
добивка до кој стопанската организација може да 
ги употреби средствата за зголемување платите на 
работниците и службениците над платите според 
тарифниот правилник (член 47 ст. 2); 

9) определување инструменти врз основа на кои 
се остварува учеството на општината во добивката 
на чие подрачје е седиштето на стопанската орга-
низација и учеството на општин,ите во добивката на 
чии подрачја се седиштата на погоните на стопан-
ската организација (член ст. 2); 

10) подавање на 6?р?:б8 стопанската организа-
ција за погонот на неговото подрачје да определи!. 
самостојно пресметување на вкупниот приход, како, Ј 
и подавање на барање единицата на стопанскатај\ 
организација што се наога на неговото подрачје дај/ 
се прогласи за погон за кој самостојно се пресме- ' 
тува вкупниот приход како и поднесување предлози \ 
во смисла на чл. 53 ст. 4 (член 53 ст. 3 и 4); 

11) наредување на претпријатието, со согласност.. 
од народниот одбор на околијата, погонот да врши') 
самостојно пресметување на вкупниот приход (член: ̂  
53 став 4); 

12) утврдување процентот со чија примена врз,, 
добивката се пресметува износот кој се издвојува одД 
остварената добивка, пред да се расподели на ггоа-' 
дилишта и погони, на име остварена добивка на/ 
седиштето на градежните претпријатија (член 61!ј 
став 2); 

13) определување во процент код дел од добив-
ката што им припаѓа на градилиштата, погоните и 1 

седиштето на претпријатието врз основа на распс-Ј 
делбата според членот 61 од Уредбата може да се^ 
употреби за зголемување на платите над платите", 
според тарифниот правилник и за фондовите (член ! 

62 ст. 1); 
14) прегледување книгите на претпријатието чие. 

градилиште се наоѓа на подрачјето на општината/^ 
заради утврдување точноста на расподелбата нат 
вкупниот приход на градилиште (член 66); 

15) определување процентот од остварениот про-
мет за инвестициониот фонд на трговското прет-
пријатие односно дуќан (член 70); 

16) определување процентот со чија примена 
врз вкупно остварениот промет се добива износот 
кој не може да го премине фондот на плативте на 
трговските претпријатија односно дуќани (член 72); 

17) вршење расподелба на добивката на тргов-
ските претп,ријатија односно дуќани кои во својот 
состав имаат деловни единици (член 73); 

18) отстапување еден дел од добивката што му, 
припаѓа на народниот одбор — на трговското прет-
пријатие односно дуќан заради внесување во инве-
стициониот фонд (член 73 ст. 3); 

19) определување при одобрувањето на завршни-
те сметки на трговските претпријатија односно ду-
ќани и претпријатието овластено за промет со жита 
уште еден, дел од остварената добивка овие орга-
низации да можат да употребат за награда на ра-
ботниците и службениците (член 75); 

20) определување делот од рабатот кој може да 
се употреби за зголемување платите според одред-
бата од чл. 78 ст. 2 од Уредбата да зависи од за-
штедата во материјалните трошоци, од физичкиот 
обем на прометот или од на друг начин мерените 
резултати од работењето на продавницата на про-
изводители ото претпријатие (член 78 ст. 3); 

21) определување норма по која угостителските 
претпријатија и дуќани ја плаќаат амортизацијата 
на вредноста на основните, средства (член ЕЗ ст. 1); 

22) опрзделување начинот на кој средствата од 
амортизациониот фонд на угостителските претпри-
јатија и дуќани кои не ги искористиле, моз^ат да 
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се употребат како банкарски средства за долгороч-
но кредитирање на други угостителски претприја-
тија односно дуќани (член 83 ст. 2); 

23) определување норма според која угостител-
ските претпријатија и дуќани плаќаат интерес на 
основните средства (член 84); 

24) определување поголем процент од 0,5% од 
остварениот промет кој угостителските претприја-
тија и дуќани се должни да го внесуваат во својот 
инвестиционен фонд (член 85); 

25) определување процентот со чија примена 
врз вкупно остварениот промет се пресметува фон-
дот на платите на угостителското претпријатие од-
носно дуќан со придонесот за социјално осигурување 
(член 87); 

^ 26) определување дел од добивката кој му при-
паѓа на инвестициониот фонд на угостителското 
претпријатие односно дуќан (член 88 ст. 2); 

27) определување угостителските претпријатија 
односно дуќани да можат да употребат еден дел од 
остварените добивки за награда на работниците и 
службениците (член 89); 

28) определување поодделни угостителски прет-
пријатија да плаќаат годишно паушален износ на 
име учество на општината во добивката и посто-
јани придонеси за општествената заедница (член 
90 ст. 1); 

29) определување угостителските претпријатија 
што плаќаат паушален износ на име учество на 
општината во добивката и постојани придонеси за 
општествената заедница да плаќаат во паушален 
износ данок на промет (член 91); 

30) определување на занаетчиските дуќани и по-
малите занаетчиски претпријатија да плаќаат во 
паушален износ дел со кој општината учествува во 
добивката и постојани придонеси за општествена 
заедница (член 96); 

31) определување на занаетчиските дуќани и 
претпријатија кои плаќаат паушален износ од до-
бивката да го плаќаат и данокот на промет во пау-
шален износ (член 98); 

32) определување начинот на кој можат да се 
употребат како банкарски средства неиск ори стени те 
средства на амортизационите фондови на комунал-
ните претпријатија за долгорочно кредитирање на 
'други комунални претпријатија (член 100); 

33) определување нормата на амортизацијата и 
интересната норма на основните средства како и 
начинот на пресметување и уплатување амортиза-
цијата на основните средства од комуналните прет-
пријатија (член 100 и'101); 

34) определување комуналното претпријатие да 
плаќа паушален износ на име учество на општи-
ната во добивката и постојани придонеси од прет-
пријатието за општествената заедница (член 103); 

35) издавање писмени потврди: на секоја стопан-
ска организација за тоа кои^ податоци се земени 
како основа за утврдување планските инструменти 
и мерки за стопанската организација (член 108); 

36) давање согласност на завршната сметка на 
стопанската организација која се наоѓа на подрач-
јето на општината (член 111 ст. 4 и 5). 

Работите од точ. 1—9, 11—13, 15—34 и 36 ги врши 
народниот одбор во рамките утврдени со опште-
ствениот план на околијата и со прописите на на-
родниот одбор на околијата донесени врз основа на 
републичките и сојузните прописи, работите од точ. 
10 соодветниот совет, а работите од точ. 14 и 35 со-
одветниот управен орган. 

IX 
Одлука за расподелба на добивката на стопан-

ските организации што вршат дејности на граница 
на две околии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/54): 

работите од точката 1 став 1, точ. 2, 3 и 4 ги врши 
народниот одбор. 

X 
Уредба за книговодството на стопанските орга-

низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27'55): 
1) утврдување дали и на кој начин ќе се врши 

објавувањето на годишниот биланс на дуќаните и 
другите помали стопански организации (член 5 
став 7); 

2) одлучување за плаќањето на паушалниот из-
нос на име учество во добивката и постојаните 
придонеси на општествената заедница (член 6 став 4); 

3) определување, со согласност од народниот 
одбор на околијата, кои стопански организации се 
сметаат за помали стопански организации, односно 
кои селскостопански организации водат книговод-
ство според скусениот контен план, а кои по наче-
лата на едноставното (просто) книговодство (члеч 
6 став 6); 

4) одлучување, по барање од работниците и 
службениците, за воведување одделно искажување 
успехот на погонот (член 17 став 2); 

5) одлучување за составување калкулации на 
селскостопански^ организации, дуќани и помали 
стопански организации, како и оние стопански ор-
ганизации што вршат услуги и ги пресметуваат 
цените за поодделни такви услуги (член 33 ст. 4, 
5 и 6); 

6) донесување решенија за давање или одби-
вање на давањето согласност на завршната сметка 
(член 50 ст. 3 и 4 и член 51 став 1); 

7) давање согласност за назначување постојан 
или хонорарен раководител на книговодство, ако 
не е назначен врз основа на конкурс, и донесување 
решение за тоа (член 54 ст. 2 и 3); 

8) вршење заклетва на раководителот на кни-
говодството на стопанската организација (член 54 
став 5); , 1г 

9) давање согласност за намалувана на пла-
тата на раководителот на книговодството на сто-
панската организација (член 59 став 1); 

10) давање согласност на решението за отка-
жување на раководителот на книговодството на 
стопанската организација (член 59 став 2); 

11) вршење контрола на примената на одредбите 
од уредбата и поднесување пријава до надлежните 
органи ако утврди повреда на некоја од одредбите 
на уредбата предвидени во чл. 63—65 од уредбата 
(член 61); 

12) поднесува-ње пријава за прекршок (член 67 
став 2); 

13) доверување на вршењето на ревизија ца 
други стручни лица во недостаток на овластени 
ревизори (член 68 став 1). 

Работите од точ. 2 и 6 ги врши народниот од-
бор, работите од точ. 1, 3—5, 7, 9 и 10 соодветниот 
совет, а работите од точ. 8 и 11—13 соодветниот 
управен орган. 

XI т 

Уредба за прибавување правото на индустриска 
своина во странство („Службен лист на ФНРЈ1% -
бр. 31/54): 

издавањето потврда за делокругот на опште-
ствената организација кога дозволата за одлучување 
договор за прибавување определените цѓеда ја'бара" 
општествената организација' (член 5 ст. 1 точ. 2) - . 
го врши соодветниот управен орган. 

XII 
Уредба за употреба на средствата на ^резервниот 

фонд на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/54): 

вршењето контрола над пресметувањето и упла-
тата на средствата на резервниот фонд, како и над 
употребата на овие средства (член 6) — го врши 
соодветниот управен орган. I 

XIII 
Напатствие за спроведување избори на работ-

ничките совети и управните одбори на ртрЈЈадошт^ 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/52): 
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работите од точ. 4 ст. 3 и 4, точката 5 стан 3, 
точката 63 ст. 2 и 3 ги врши народниот одбор, 
работите од точ. 38 ст. 1 и 2 и точката 59 ст. 2 
— соодветниот совет, а работите од точката 64 — 
соодветниот управен орган. 

XIV 
Упатство за спроведување избори за работнички 

совети и управни одбори во Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/54): 

работите од точ. 9, 11, 12 став 1, точката 35 ст. 2 
и тон. 48 став 2 ги врши соодветниот совет, а ра-
ботите од точ. 59 соодветниот управен орган. 

XV 
Упатство за спроведување избори за работнички 

совети и управни одбори на Југословенските же-
лезници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/54): 

работите од точката 9 став 1, точката 11 став 1, 
точката 13 став 9, точката 42 став 2 и точката 63 став 
2 ги врши соодветниот совет, а работите од точката 
87 соодветниот управен орган. 

б) Финансии 
XVI 

Закон за данокот на приходите од авторските 
права и за Фондот за унапредување на културните 
дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/54): 

примањето пријава заради наплата на данокот 
на остварениот приход кој даночниот обврзник — 
Физичко лице го примил од друго физичко лице 
(член 15) — го врши соодветниот управен орган 

XVII 
Закон за данокот на наследства и за данокот на 

подароци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55): 
донесувањето на решенија за сразмерна делба 

меѓу општините на данокот на наследства и дано-
кот на подароци, ако наследениот или на подарок 
примениот имот на кој е извршен облог на данокот 
се наоѓа на подрачјето на повеќе општини (член 24) 
— го врши соодветниот управен орган. 

XVIII 
Уредба за финансиските прекршоци; („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 8/49 и 90/49 со измени и допол-
ненија во Уредбата за согласување на одделните 
прописи за прекршоците во уредбите и во другите 
прописи на Владата на ФНРЈ и нејзините органи 
со одредбите од Основниот закон за прекршоците 
— „Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/51): 

водењето на административно-казнена постапка 
по финансиските прекршоци за службениците на 
надлештвата, установите и претпријатијата во над-
лежност на локалните органи и за службениците 
на задружните, инвалидските и општествените ор-
ганизации. нивните установи и претпријатија, како 
и за сите финансиски прекршоци, без оглед во чија 
надлежност е надлештвото, установата и претпри-
јатието во кое е на работа сторителот, кои се со-
стојат во ненавремено пресметување и ненавремена 
уплата на износите што претставуваат обврски 
спрема буџетот, а кои се уплатуваат за сметка на 
народните одбори (чл. 7 ст. 1 точ. 3) - го врши 
соодветнит управен орган. 

XIX 
Уредба за таксите во управните спорови („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/52): 
наплатувањето на таксите по судска одлука 

(член 4 и 6) - го врши соодветниот управен орган. 
XX 

Уредба за овластување на народните одбори за 
пропишување такси и данок на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/53): 

пропишувањето на општински такси со прет-
ходната согласност од народниот одбор на околијата 
а во границите определени со прописи од републич-

киот извршен совет (член 2 и 6 ст. 1) - го врши 
народниот одбор. 

XXI 
Уредба за присилна наплата на данокот и на 

други буџетски приходи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33/53): 

1) донесување решенија за присилна наплата на 
данокот и вршење присилна наплата на данокот 
(член 4 ст. 1 и член 11 став 2); 

2) формирање комисија за решавање по жал-
бите против решенијата за определувана присилна 
наплата) (член 13 ст. 2); 

3) поднесувана кривична пријава до надлежни-
от јавен обвинител и вршење нов попис без одделно 
решение (член 33 став 2); 

4) давање овластение за продажба на попиша-
ните предмети (член 38 став 1); 

5) определување местото и времето за јавна 
продажба на попишаните предмети (член 40); 

6) извршување непосредна наплата на побарува-
њето (член 55 став 1); 

7) барање околискиот суд да спроведе присилна 
наплата на данокот од неподвижностите (член 4 
став 2 и член; 59 став 1); 

8) донесувал,е решение за определување мерки! 
за обезбедување на ^достасаното побарување (член ^ 
61 став 1). 

Работите од точката 2 ги врши народниот одбор, 
а работите од точ. 1, 3—8 ги врши соодветниот -
управен орган. 

XXII 
Уредба за земјаржшта („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 53/53): 
1) донесување решение за ослободување обвр-

зникот ед плаќањето на земјарената делум или во 
целост, времено или трајно ако земјиштето се ко- ' 
ристи за нестопански, општествени или социјални)' 
цели со согласност' од народниот одбор на околијата! \ 
(член 7 ст. 1); 

2) одобрување според целта за која се користи. 
земјиштето и други срокови за плаќање на земјари-
ната вон оние во кои се плаќа данокот на доход од 
селското стопанство! односно во кој се плаќа интерес 
за вредноста на основните средства (член 9 ст. 3); 

3) вршење пресметка на земјарината (член 10 
ст. 1). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот 
совет, а работите од точ. 3 соодветниот управен 
орган. 

XXIII 
Уредба за данокот на промет („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 55/53, 55/54): 
1) пропишување норма на општинскиот данок на 

промет со согласност од народниот одбор на околи-
јата а во границите определени со прописи од ре-
публичкиот извршен совет (член 3); 

2) утврдување паушална основа на данокот на 
промет (член 20 ст. 1); 

3) поднесување предлог за пресметка на дано-
кот на промет кој го плаќа стопанската организа-
ција задолжена на поднесување завршна сметка и 
преземање мерки за наплата на утврдената разлика 
помеѓу пресметаниот износ и износот на платениот 
данок во текот на односната година (член 22 ст. 1); 

4) утврдување даночна основа и вршење облог 
на данокот (член 22 ст. 2); 

5) утврдување прометот кај установите со само-
стојно ,финансирање, општествените организации и 
приватно-правните и физички: лица во случај на 
нередно водење на книгите (член 23); 

6) проверување точноста на пријавениот промет 
и утврдување износот на данокот (член 26); 

7) вршење редовна контрола на пресметката и 
плаќањето на данокот на промет (член ЅО ст. 1); 

8) вршење надзор над правилната примена на 
одредбите од уредбата (член 30 ст. 2). 

Работите од точ. 1 ги врши народниот одбор, 
е работите од точ. 2—8 соодветниот управен орган. 
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XXIV 
Упатство за извршување на Уредбата за дано-

кот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/54): 
работите од упатството кон членот 12 ст. 4, чле-

нот 20 ст. 2, чл. 221 ст. 1, 2 и 4, чл. 23 ст. 1 и чл: 30 
ст. 1 ги врши соодветниот управен орган. 

XXV 
Упатство за наплата и контрола на данокот на 

промет на шпирит и алкохолни пијачки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/54 и 4/55): 

работите од одделот I тон. 8 ст. 1, точ. 10 ст. 2, 
4 и 5, точ. 11 ст. 1 и 2, точ. 12 ст. 4, од одделот IV 
точ. 21 ст. 2, точ. 22 ст. 2, точ. 28, точ. 31 ст. 1 и 4 
и точ. 42 ст. 3 ги врши соодветниот. управен орган. 

XXVI 
Уредба за данокот на доход („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 56/53, 31/54 и 48/54): 
1) спроведување по барање од поранешниот или 

нов даночен обврзник на промените во височина на 
облогот на данок поради промените извршени во 
катастарот на земјиштето (член 16); 

2) донесување поединечни решенија за продол-
жување ослободувањето од плаќање данокот на до-
ход од селското стопанство за определени култури 
м определев земјишта (член 26); 

3) продолжување на траењето на даночното оле-
енение за понатамошни 7 години, ""и тоа само во 
поглед данокот кој му припаѓа на народниот одбор 
кога се работи за данокот на доход по катастар-
скиот приход кој постоел пред извршувањето на 
мелиорационото работи (член 28); 

4) донесување решенија за намалување ката-
ста,рскиот приход во поединечни случаи (член 29 
ст. 4); 

5) утврдување за една даночна година однапред 
таушална даночна основа на данокот на доход од 
самостојните занимања и имот (член 37 ст. 1); 

6) определување данокот во постојан износ на 
даночните обврзници што се занимаваат со вршење 
услуги без постојано деловно место (член 39); 

7) определување граници на реоните на градо-
вите, бањите, капалишта, климатски и туристички 
места со цел да се ослободат од данокот на доход 
оа износите на закупнината на определените згради 
(член 55 ст. 2); 

8) водење на катастарот на зградите (член 60); 
9) водење на списокот на даночните обврзници 

на данокот на доход (член 67 ст. 1); 
10) утврдување на даночната основа и вршење 

облог на данокот (член 76 ст. 1 и 2); 
11) формирање даночна комисија и именување 

претседател и други членови на комисијата и нив-
ни заменици (член 79 ст. 1); 

12) пресметување и наплата на данокот на по-
времен приход (член 95); 

13) одобрување почекот за плаќање на стасаниот 
данок или плаќање на данок во повеќе отпла,ти, 
како и ослободување од плаќање на интерес (член 
105 ст. 3 и 5); 

14) ослободување од плаќање данокот на доход 
од селското стопанство на обврзниците што во сво-
ето домаќинство имаат најмалу толку возрасни чле-
нови земјоделци неспособни за работа или на от-
служување на воениот срок, колку што запослиле 
работници (член 104 ст. 2); 

15) наплата на данокот на доход (член 106 ст. 1); 
16) наголемување односно намалување износот 

на аконтацијата на данокот на даночните обврзни-
ци, чии приходи во текот на годината битно им се 
наголемиле или намалиле (член 111 ст, 4); 

17) утврдување износот на данокот на доход што 
се плаќа во постојан износ или во процент од про-
метот (член 119 ст. 2); 

18) соопштување на граѓанството утврдените да-
ночни основи на данокот на доход (член 120); 

19) продолжување во нарочно важни случаи, на 
молба од даночниот обврзник, срокот што е опре-
делен со уредбата или од страна на органот овла-
стен за определување срокови (член 121 ст. 1); 

20) започнување постапка за испитување на по-
теклото на приходите на даночниот обврзник (член 
122 ст. 1); 

21) утврдување износот на чистиот приход што 
е остварен со вршење на дејноста без дозвола на 
надлежниот орган (член 137а); 

22) утврдување приходи од превозничка дејност 
како споредна дејност во селското стопанство оства-
рена во 1954 година (член 157). 

Работите од точ. 3, 7 и 11 ги врши народниот 
одбор, работите од точ. 5, 13 и 14 соодветниот совет, 
а работите од точ. 1, 2, 4, 6, 8—10, 12, 15—22 соод-
ветниот управен орган. 

XXVII 
Уредба за заемите за инвестиции во стопан-

ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54); 
1) оснивање инвестиционен фонд на општината 

(член 15); 
2) именување на стручна комисија за решавање 

по жалбата против одлуката на комуналната банка 
за одбивање заемобарачот да учествува на кон-
курсот (член 23); 

3) определување максимални срокови на отпла-
ти и минимални интересни норми за заемите што 
ги дава од своите фондови (член 24); 

4) определување износот на вкупните средства 
на инвестициониот фонд на општината што во те-
кот на една година ќе биде издвоен и ставен на ра-
сполагање за давање заеми за определени катего-
рии инвестиции (член 26). 

Работите од точ. 1, 3 И 4 ги врши народниот 
одбор, а работите од точката 2 соодветниот совет, 

XXVIII 
Одлука за давање инвестициони заеми од сред-

ствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка 
трактори, селскостопански машини и направи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/54): 

работата од точката VI ја врши народниот одбор. 
XXIX 

Одлука за давање инвестициони заеми од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд за наголе-
мување на сточниот фонд од сопственото производ-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55): 

работата од точката IV став 2 ја врши соодвет-
ниот управен орган, а работата од точ. VI народ-
ниот одбор. 

XXX 
Одлука за давање инвестициони заеми од сред" 

ствата на Општиот инвестиционен фонд за изград-
ба ѓубришта и силоси за храна за добиток („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/55): 

работата од точката VII став 2 ја врши народ-
ниот одбор. 

XXXI 
Уредба за банките и штедилниците („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 4/54): 
1) давање гаранција за обврските на комунал-

ната банка и штедилницата што ја основал (член 4); 
2) оснивање комунална банка со одобрение од 

народниот одбор на околијата (член 63); 
3) одобрување статутот и годишниот план на 

приходите и расходите на комуналната банка што 
ја основал (член 69 и 83); 

4) именување претседател и членови на управ-
ниот одбор на комуналната банка што ја оснива 
(член 70); 

5) решавање за спорот меѓу директорот на ко-
муналната банка и управниот одбор (член 73); 

6) именување надзорен одбор на банката (член 
75); - . . -V \ . . , 
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7) решавање за спорот меѓу надзорниот и управ-
ниот одбор на комуналната банка (член 78); 

8) именување директор на комуналната банка 
што ја основал (член 80); 

(9) одобрување на завршната сметка и на годи-
шниот извештај на комуналната банка (член 82); 

10) определување делот од добивката што му; 
припаѓа на народниот одбор на општината (чл. 
84 ст. 2); 

11) давање одобрение на земјоделски задруги 
за оснивање штедилница (член 90); 

12) вршење надзор над работењето на комунал-
ните банки и штедилници што ги основал (член 97); 

13) донесување решение за сменување на управ-
ниот одбор и за разрешување на директорот, како и 
решение за присилна управа над банката (член 99). 

Работите од точ. 1—4, 6, 8—11 и 13 ги врши на-
родниот одбор, работите од точ. 5 и 7 соодветниот 
совет, а работите од точката 12 соодветниот упра-
вен орган. 

XXXII 
Уредба за кредитите за обртни средства и дру-

ги краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/54, 32/54, 54/54 и 14/55): 

1) давање гаранција на банката за кредит за 
обртни средства што го зема стопанската органи-
зација (член 4 ст. 2); 

2) депонирање кај банката определен износ на 
своите средства на име обезбедување за гаранци-
јата што ја дава за стопанската организација (чл. 
4 ст. 6). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши народниот одбор. 

XXXIII 
Уредба за данокот на промет на неподвижност 

и права („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54 и 35/54): 
1) наплатување на данокот на промет на непо-

движности и права и давање потврда за тоа (член 
11 ст. 2 и 3); 

2) донесување решение за враќање на повеќе 
наплатениот данок (член 13); 

3) издавање уверение со кое се потврдува дека 
размената на земјиштето се врши со цел на арон-
дација (член 14 точка 6). 

Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

XXXIV 
Уредба за таксите во постапка пред стопан-

ските судови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/54): 
наплатувањето на неплатената такса на ис-

правата што ќе му, ја достави стопанскиот суд (член 
7) — Го врши соодветниот управен орган. 

XXXV 
Уредба за наплатата на приходите на буџетите 

и фондовите од стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/55): 

1) донесување решенија врз основа на кои бан-
ката врши наплата на приходите на буџетите и 
фондовите (член 10 ст. 1); 

2) донесување решенија за задолжение со зе-
м ј и н а т а и доставување препис на решенијата на 
банката (член 14 ст. 1 и 3); 

3) определување основа за наплата на аконта-
ции на данокот на добивката на стопанските органи-
зации кај кои реализацијата е неравномерна поради 
сезонскиот карактер на работењето и определување 
учеството во добивката за поодделни месеци, како 
и донесување решение за определување на основата 
за наплата на аконтацијата на данокот на добивката 
и доставување на истото до претпријатието и бан-
ката (член 20 ст. 1 и 2); 

4) определување на висината на паушалните 
износи на име учество на општината во добивката и 
постојаниот придонес за општествената заедница, 
како и данокот на промет, определување срокови за 
наплата и доставување до банката списоците на 

претпријатијата и дуќаните за кои се однесуваат 
овие задолжувања (член 25 ст. 1 и 2); 

5) издавање на претпријатието решение за ви-
сината и срокот на наплатата на обврските на (прет-
пријатието (член 29 ст. 1); 

6) решавање по жалбата против решението за 
определување висината на аконтацијата на данокот 
на добивката и учеството на општината во добивка-
та (член 34 ст. 1 и 2); 

7) донесување решение за правилноста на ,пери-
одичната пресметка, годишната пресметка на амор-
тизацијата, односно месечниот извод за станатите 
промени во основните средства (член 35); 

8) донесување решение за правилноста на извр-
шената наплата од страна на банката (член 36). 

Работите од точ. 1—8 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

XXXVI 
Правилник за финансирање на фискултурните 

организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52): 
работите од чл. 10 и 11 ги врши соодветниот 

управен орган. 
XXXVII 

Наредба за наплата на данокот при исплата на 
сметките на приватните лица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 60/52 и 18/53): 

работите од точ. 1 и точ. 4 став 5 ги врши соод-
ветниот управен орган. 

XXXVIII 
Наредба за задолжително водење работни книга 

на даночните обврзници на данокот на доход од 
самостојни занимања и имот („Службен лист, на 
ФНРЈ", бр. 2/54): \ 

работата од точката 5 ја врши соодветниот упра-
вен орган. 

XXXIX 
Одлука за ослободување од таксите на аронда-

цијата на имотот на приватните лица („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/54): 

работата од точката 2 ја врши соодветниот упра-
вен орган. 

в) Селско стопанство 
XI, 

Општ закон за ловот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 105/47): 

1) издавање дозвола за лов (член 16); 
2) донесување решение за надоместок за ште-

тите што не преминуваат 2.500 динари (член 17). 
Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот упра-

вен орган. 
Х1Л 

Општ закон за морскиот риболов („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/50): 

1) вршење непосреден надзор над морскиот ри-
болов (член 3 став 2); 

2) издавање дозвола за вршење риболов и за 
определување видовите на риболовот што можат да 
ги вршат рибарите, како и видовите и количините 
на рибарските средства што можат да ги употребат . 
(член 8 ст. 2 и 3); 

3) потврдување на правилата на рибарската ра-
ботна задруга (член 22 став 2). 

Работата од точката 3 ја врши народниот одбор, 
е работите! од точ. 1 и 2 соодветниот управен орган, 

Х1Л1 
Основен закон, за заштита на добитокот од зара-

зните болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54): 
1) донесување прописи, со согласност од народ-

ниот одбор на околијата, со кои се наредуваат 
мерките предвидени со законот со цел на спречу-
вање и отстранување и други -сточни зарази, пара-
зитни и узгојни болести, ако се јават или се зака-
нува опасност од нивна појава и ширење (член 3); 
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2) наложување на сопствениците, држателите 
и чуварите на добиток, производи од добиток, суро-
вини и отпадоци, како и други предмети со ќои 
може да се. пренесе заразата, на/ определени обврски 
и определување ограничеиија во поглед на движе-
њето, држењето, лекувањето, употребата или про-
метот на добитокот, заради заштита од сточни за-
рази (член 5 став 1); 

3) пропишување ограничеше н а ' движењето 
на лицата во случај на нужна потреба, како и уни-
штување поодделни или поголем број животни, од-
носно производи од добиток, суровини, отпадоци 
или други предмети со кои може да се пренесува 
зарасната болест ка ј добитокот (член 5 ст. 2); 

4) спроведување на сите ветеринарно-санитарни 
мерки, грижи за нивното извршување, како и оси-
гурувале на ветеринарно-санитарни, сообраќајни и 
другЅи средства за извршување на мерките кои спо-

; ред одредбите од законот е должен да ги спроведува 
' Хчлен 6 став 1); 

5) укажување помош на органите на Југосло-
венската народна армија при спроведувањето на 
мертсите пропишани со законот (член 7 став 2); 

6) запирање на мерките за заштита на добито-
кот од сточните зарази што ги наредил (член 9 
став 3); 

7) вршење надзор над прометот на добиток, про-
изводи од добиток, суровини и отпадоци, животни 

/продукти: од животинско потекло, како и над други 
,предмети со кои може да се пренесува сточната 
' зараза (член 10); 

8) забранување или ограничување на прометот 
. на суровини и отпадоци кои потекнуваат од живот-
н и што се болки од некоја зараза, или за кои се 
^сомнева дека се болни или дека можеле да се за-
/разат (член 11 став 1); 

9) спроведување на сите ветеринарно-санитарни 
, мерки и грижи за нивното извршување (член 15 

и 37); 
10) преглед на добитокот при Утоварот, истова-

; рот и претоварот на станиците и пристаништата 
(член 16 ст. 2); 

11) давање одобрение за отпраќање добиток вон 
^подрачјето на општината со превозни средства на 
патниот сообраќај (член 16 став 3); 

12) донесување решенија за забрана на прево-
зот на) добитокот ако се утврди при прегледот дека 
добитокот болува од некоја заразна болест, дека 
потекнува од заразено или загрозено подрачје, или 
дека нема исправни пропратна документи (член 16 
став 4); 

13) издавање уверенија дека пратката на суро-
вини од добиток и отпадоци, како л на производи 
од добиток наменети за промет потекнува од коза-
ра зени животни (член 17); 

14) давање одобрение за употреба на превозни-
те средства на јавниот сообраќај по нивното чисте-
ње и дезинфекција (член 1в став 2); 

15) вршење надзор над пазаришната за добиток, 
саемите и изложбите (член 19 став 1); 

16) учествување Оди лиценцирање на добиток 
(член! 19 став 2); 

17) издавање потврда, кога добитокот се опфа-
ќа на сезонско заедничко пасиште, дека добитокот 
е здрав и дека потекнува од незаразено подрачје 
(член! 20 став 3); 

18) преглед на добитокот за колење, преглед на 
месото, производите од месо и на сите" животни про-
дукти од животинско потекло како и на млекото и 
млечните производи (член 26 ст. 1 и 2); 

19) издавање уверение за потеклото, здравјето 
и сопственоста на добитокот во случај на извоз на 
добиток, производи од добиток и суровини (член: 27 
став! 3); 

20) известување на органите, установите и орга-
низациите за појава на зараза и за мерките што! се 
преземени^ како и за укинување на наредените мер-
ки (член 35); 

21) известување на сите санитарни органи за 
појавите на сточните зарази кои можат да се пре-
несат и на луѓе (член 36); 

22) давање одобрение за колење добиток во за-
разено подрачје (член 39 точка 10); 

23) вршење надзор над убивањето односно ко-
лењето на болен добиток или добиток за кој се 
сомнева дека е заразен (член! 41 став 2); 

24) давање упатства за чистење и дезинфек-
ција на погодила, котари, дворови, пасишта, напоју-
валишта п други места и вршење надзор над врше-
њето на чистењето и дезинфекцијата (член 43); 

25) донесување решенија за мерките што се од-
несуваат до поодделни физички и правни лица 
(член 46); 

26) донесување наредби за мерките за заштита 
на добитокот кои треба да се применат на поголем 
број физички и правни лица (член 47); 

27) донесување наредба за попис и жигосува-
ње на добитокот, контумац и уништување на ку-
чињата, превентивно бележење и дијагностички по-
стапки (член 48 став 2); 

28) надоместување на штетата станата при спро-
ведувањето на мерките од членот 41 став 1 од За-
конот, ако тие мерки ги наредил народниот одбор 
(член 51 стгв 4); 

29) поднесување на трошоците за спречување и 
отстранување на болестите поброени во членот 54 
став 1/ точ. 1 од законот и трошоците околу дијагно-
стицирањето на заразата без обзир која зараза е во 
прашање (член 54 став 1 точ. 1 и став 3). 

Работите од точ. 1, 28 и: 29 ги врши народниот 
одбор, работите од точ. 2, 3, 26 и 27 соодветниот со-
вет, а работите од точ. 4—25 соодветниот управен 
орган. 

Х1ЛН 
Решение за воведување доп,исна ветеринарна 

известитела служба за сточните болести и за за-
штитните мерки во сточарството (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/51): 

работата од точката 2 ст. 2 ја врши соодветниот 
совет. 

Х1ЛУ 
Правилник за извршување на Уредбата за от-

клонување и спречување на сточните зарази („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/49); 

работите од чл. 5, 19, 24, 41, 45, 113, 115 и 178 ги 
врши соодветниот совет, а работите од чл. 16, 18, 21, 
34, 35, членот 38 став 1, чл. 42, 43, 66, 78 ст4 1, 105, 
117, 124, 128 став 2, чл. 129, 144, 151 и 164 соодветниот 
управен орган. 

М,У 
Правилник за сузбивање мелитококоза (малте-

шка бруцелоза) ка ј овци и кози („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 111/48): 

работите од чл. 3, 5, 7 став 1, чл, 10 став 3, чл. 
11 ги врши соодветниот управен орган. 

Х1.У1 
Правилник за дезинфекција на суровите кожи 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 88/49): 
работите од членот 2 став 1 и членот 11 ги врши 

соодветниот управен орган. 

Х1ЛЧ1 
Наредба за заштитните мерки против свињска-

та чума при извозот на свињи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/54): 

работите од точката 2 став 2, точ.З ст. 2 и точ. 5 
ст. 2 и 3 ги врши соодветниот управен орган. 

Х1даи 
Правилник за пасошите за добиток („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 7/51): 
работите од членот 11 ст^в 2, чл. 19 и 29 став 2 

ги врши соодветниот управен орган. 
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Х1ДХ 
Решение за ветеринарната служба при Брани-

ците и претпријатијата за преработка на месо и 
маснотии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50): 

работите од точката I став 1 и точката III ги 
врши соодветниот управен орган. 

I, 
Правилник за контрола, пакување, промет и 

употреба на ветеринарните биолошки препарати и 
лекови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55): 

работите од чл. 29 и 30 ги врши соодветниот 
управен орган. 

и 
Уредба за отштетата за убиениот, закланиот 

или пцовисани^ добиток („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/54): 

1) секцирање на животни по извршеното уби-
вање односно колење и составување записник за 
наодот (член 2); 

2) определување процентот на надоместокот за 
убиениот добиток за кој со секцирање ќе се 
утврди дека бил болен (член 4 став 2); 

3) секцирање на пцовисани животни и соста-
вување записник за тоа (член 8 став 2 во врска со 
чл. 7); 

4) донесување решенија за тоа дали убиеното 
или закланото животно односно трупот или поод-
делни негови делови ќе му се отстапат на сопстве-
никот (член 9); 

5) именување комисија за проценка на вредно-
ста на добитокот што се убива ида коле, како и 
проценка на вредноста на пцовисаното животно 
(чле-н 10); 

6) решавање по барањето за надоместок на 
штетата станата со убивање, колење или пцовису-
вање на добиток (член 12 став 1). 

Работите од точ. 1—6 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

1Л1 
Основен закон за заштита на растенијата од 

болести и штетници („Службен лист на ФШ\Г", бр. 
26/54): 

1) вршење надзор над прометот на растенијата 
и грижи за извршуваше на сите мерки за заштита 
на растенијата, како и осигурување на средствата 
за извршување на оние мерки кои според одред-
бите од овој закон е должен да ги спроведува 
(член 5 и 8); 

2) обавестување органите, установите и органи-
зациите за појава на растениски болест и штетник" 
и за преземените мерки (член 26 став 2); 

3) организирање на известителна служба за 
појава и движење на растениски болести и штет-
ници (член 28); 

4) наредување на групно отстранување расте-
ниски болести и штетници и определување обврски 
на поодделни лица во оваа акција (член 29); 

5) определување мерки што треба да се при-
менат на неопределен број лица на извесно под-
рачје со цел да се спречат или отстранат растени-
ските болести (член 33 став 3); 

6) определување органот кој може да нареди 
определени мерки и наредување на поодделни лица 
да преземаат мерки за спречување и отстранувања 
на растениски болести и штетници (член 33 ст. 1 и 2); 

7) објавување наредбата за одделните мерки за -
заштита на растенијата и запознавање заинтере-
сираните лица со содржината на наредбите на ре-
публичките и сојузните органи (член 34 ст. 2 и 3). 

Работите од точ. 4 и 5 ги врши соодветниот со-
вет, а работите од тон. 1—3, 6 и 7 соодветниот упра-
вен орган. 

П П 
Наредба за отстранување на компировата зла-

тица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/47): 
работата од точката 8 став 2 ја врши соодвет-

ниот совет, а работите од точ. 4, 5 и 7 ст, 2 соодве-
тниот управен орган. 

ич 
Напатствие за спроведување на Наредбата за 

отстранување на компировата златица („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/47): 

работите од точката 11 став 3 и точката 13 под 
б) ги врши соодветниот управен орга,н. 

1Л/ 
Напатствие за спроведување на Уредбата за от-

клонување на губарот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/49): 

работите од точ. Х1д и Х1ж ги врши соодвет-
ниот совет, а работите од точ. Х1а, Х1б, Х1в, Х1г, 
Х1е, Х1з, Х1ј, Х1к, Х1л и Х1љ соодветниот управен 
орган. 

1јУ1 
Наредба за промет на корено-кртолести расте-

нија од подрачјата заразени со компировата зла-ч 
тица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/54): 

работите од точката 8 став 4 и точката 9 ги 
врши соодветниот совет. 

Б VII 
Закон за прометот на семенската стока („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/54): 
1) вршење надзор над прометот на семенска 

стока (член 16); 
2) донесување решение за забрана на продажба 

на семенска стока што не им одговара на условите 
предвидени со одредбите од законот (член 17 и 18' 
став 3); 

3) доставување урнеци од семе на овластената/ 
установа за испитување на семето, ако посомнева , 
во исправноста на семенската стока, а не е во мо- ' 
жност самиот да ја утврди исправноста на стоката 
(член 18 став 1). 

Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниов 
управен орган. 

БУШ 
. Закон за обработување на напуштеното земјдо 

пгге („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55): 
1) донесување решение за давање земјиште на 

користење на се л скостопанска организација или на 
одделно лице (член 3); 

2) склучување договор со селскостопанската 
организација или со одделно даце кому што се дава 
земјиштето на користење (член 4); 

3) донесување решение за враќање на земји-
штето на сопственикот или на неговиот полномо-
шник заради обработка (член 5); 

Работата од точ. 1 ја врши соодветниот управен 
орган врз основа на заклучокот на соодветниот со-
вет, работата од точ. 2 претседателот на народниот 
одбор, а работата од точ. 3 соодветниот управен 
орган. 

1ЛХ 
Уредба за арондација на земјиштето на селско-

стопанските добра и на селанските работни задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/51): 

1) примање предлози за арондација и запозна-
вање со нив сите сопственици, како и доставување 
предлози за арондација до надлежниот орган (член 
5 став 3); 

2) примање на барањето за започнување по-
стапка (член 6 став 2); 

3) одржување расправа со цел на утврдување 
на поврвнината, бонитетот, културата и другите 
особини на земјиштето што се опфаќа со аронда-
цијата и на земјиштето што се дава како надоме- , 
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оток, како и делот од надоместокот што се дава во 
пари, и вршење проценка на земјиштето (член 8 и 9); 

4) давана предлози за донесување решение за 
запирање работата на арондација (член 11); 

5) донесување решенија За арондација (член 12 
ста,в 1). 

Работата од точката 5 ја врши соодветниот со-
вет, а работите од точ. 1—4 соодветниот управен 
орган. 

I X 
Уредба за производството и прометот на тутун 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/52): 
1) вршење контрола на извршувавте на дого-

ворите за производство и испорачка на тутун како 
^ и контролирањето дали-е тутунот засаден на дого-
вореното земјиште (член 3); 

2) определување претставник на производите-
л и т е на тутун за проценка на тутунот, ако произ-
,водителот приговори на проценката на комисијата 
Дчлен 5 став 2); 

3) формирале комисија за проценка на тутунот, 
^ако претставникот на претпријатието за производ-
1јство на тутун и претставникот на гдроизводителите 
ќ е се согласат во проценката на тутунот (член 5 
(јстае 3). 

Работата од тон. 3 ја врши соодветниот совет, а 
V (работите од точ. 1 и 2 соодветниот управен орган. 

ц а 
Општа уредба за водните заедници („Службен 

V лист на ФНРЈ", бр. 6/52): 
с вршењето на Ја оплата на водниот придонес 
'"(член 32) го врши соодветниот управен орган. 

1ЈХ11 
Правилник за определување на водниот при-

донес („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/52): 
, работите од членот 10 став 5 и членот 14 став 1 
/ т е врши соодветниот управен орган. 

1.ХШ 
Напатствие за набавување шеќер за дехран% на 

V пчели без плаќање данок на промет („Службен 
ѓ;лист на ФНРЈ", бр. 45/52): 

работите од точ. 1а и 16 ги врши соодветниот 
V управен орган. 

1ЛС1У 
Решение за задолжителна продажба н̂ , ушу-

рог од вршел ките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1 '26/53): 

работите од точката 5 ст. 2 и 3 и точката 9 ги 
врши соодветниот управен орган. 

БХУ 
Одлука за стопанско-управните мерки во про-

метот со селскостопански производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/53): 

работите од точката 4 ст. 1 и 2 ги врши соод-
ветниот управен орган. 
, 1,ХУ1 

Упатство за примена на Одлуката за давање 
надоместување (регрес) при продажбата на опрема 
И резервни делови за земјоделството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/54): 

работите од точ. 4, 8. и 9 ги врши соодветниот 
управен орган. 

1ЛСУИ 
Наредба за постапката за остварување регресот 

при купувањето индустриски производи за потре-
бите на селското стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/54): 

работата од точката 1 ја врши соодветниот 
управен орган. 

БХУШ 
Упатство за примена на Одлуката за давање 

надоместување (регрес) при продажбата на ивдг^ 
Сериските производи за морското и езерското ри-
барство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54); 

работите од точ. 2 и 4 ги врши соодветниот 
управен орган. 

1јХ1Х 
Упатство за примена на Одлуката за давање 

надоместување (регрес) при продажбата на вештач-
ки ѓубриња, средства за заштита на растенијата, 
врзувајќи, горива и мазива за земјоделството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54): 

работата од точката 2 ја врши соодветниот 
управен орган. 

г) Шумарство 
Х,ХХ 

Општ закон за заштита на шумите од пожар 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/47): 

1) непосреден надзор над извршувањето на' мер-
ките предвидени со закон заради заштита на шу-
мите од пожар (член 2 став 2); 

2) грижи за чување на шумите од пожар (членЗ); 
3) организирање противпожарна служба, орга-

ШЈЗчрање специјални екипи за обиколување на шу-
мите и за чување на шумите од пожар, како и 
други работи од членот 3 (член 3); 

4) давање претходна дозвола за палење отво-
рен огин во шуми (член 5 став 1); 

5) надзор над палење корки и ветки во шуми 
со цел да се отстранат штетни инсекти како и па-
лење штетни грмушки, шибје и плевели заради 
мелиорација на шумски пасишта (член 9); 

6) упатување покана на населението за гаснење 
пожар (член 18); 

7) поднесување предлог за мобилизација на на-
селението со цел на гаснење пожар и предлог до 
надлежната воена команда или до командата на 
народната милиција да стави на располагање по-
требен број луѓе за гаснење пожар (член 18 ст. 2 и 3); 

8) проценка на штетата сторена со пожар и со 
гаснењето и соработка при пронајдуваното на при-
чините на пожарот (член 23). 

Работата од точката 3 ја врши соодветниот со-
вет, а работите од точ. 1, 2, 4—8 соодветниот упра-
вен орган. 

1.ХХ1 
Општ закон за шумите („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 106/47) со измените и дополненијата со-
држан^ во Одлуката на Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ за согласување на соју-
зните закони со промените извршени во држав-
ната управа и во системот на управувањето со сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/51): 

1) примање пријава за појава на штетни ин-
секти и заразни болести на шумски дрвја и презе-
мање мерки за отстранување и отклонување на, 
заразата (член 11); 

2) грижи за пошумувањето и мелиорацијата на 
шумските земјишта, грижи за подмирување на по-
требите на народот со шумски производи согласно, 
со околиските и републичките прописи, грижи за 
паеењето, желадењето, чувањето на шумите од 
оштетување и неправилно или бесправно искори-
стување, вршење непосреден надзор над задру-
жните и на оние приватни шуми што не се ставени 
под др-жавен стручен надзор (член 28 став 4); 

3) вршење правото на управување со шумите 
што не се во состав на шумското стопанство (член 
29); 

4) вршење надзор над искористувањето на при-
ватни Цјуми (члан 35); 

5) вршење Државен стручен надзор над шумите 
на задругите и над заштитените шуми од приватни 
лица што стојат под државен стручен надзор 
(член 36). 

Работите од тон. 1—5 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

1 Ж Ш 
Правилник за прогласување заштитните шуми, 

нивното евидентирање и раководен^ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/48): 

работите од чл. 3, 4 и 15 ги врцра соодветниот 
управен орган. 
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д) Трговија 
БХХШ 

Уредба за инспекцијата на пазариштето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53): 

1) вршење инспекција на пазариштето (член 2 
ст. 1); 

2) оснивање инспекција на пазариштето (член 
3 ст. 2); 

3) контрола на извршувањето на прописите и 
мерките со кои се регулира иазариштето, (прометот 
на стоки и вршењето на услуги (член 4 став 4); 

4) назначување инспектор на пазариштето во 
согласност со персоналната комисија на народниот 
одбо-р на околијата (член 5 став 3); 

5) вршење надзор над работата на инспекцијата 
на пазариштето и давање налози во врска со врше-
њето на инспекцијата (член 6 став 3); 

6) доставување редовни извештаи до околиската 
инспекција на пазаршитето за вршење контрола над 
примената на прописите и мерките, во сроковите што 
ќе ги. определи оваа инспекција (члан 9). 

Работите од точ. 2 и 4 ги врши народниот одбор, 
а работите од точ. 1, 3, 5 и 6 соодветниот управен 
орган. 

1,ХХ1У 
Уредба за трговската дејност и трговските прет-

пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/53): 

1) прогласување самостоен трговски дуќан за тр-
говско претпријатие во случај ако нема право на 
избирање работнички совет под услов самостојниот 
трговски дуќан да' даде обврска на народниот одбор 
дека ќе ги врши задолженијата што се пропишани 
за трговските претпријатија (член 5 ст. 3); 

2) одобрувале договори за односот на трговски-
те дуќани во составот на трговското претпријатие 
(член 17 ст. 2); 

3) давање одобрение за оснивање трговски ду-
ќан во состав на трговско претпријатие, продавница 
на производители претпријатие, откупна станица, 
стовариште и трговско претставништво (член 24 
ст. 1); 

4) давање согласност за назначување работово-
дител на продавница на производители претприја-
тие (член 39 ст. 1); 

5) определување најкусото траење на работното 
време во кое дуќаните мораат да бидат отворени по 
претходно прибавено мислење од трговската комора 
(член 66 ст. 2); 

6) донесување прописи со кои се регулира про-
метот на стоките на пазарите и пана ѓури те, придр-
жувајќи с^ кон начелата и одредбите од оваа уред-
ба (член 78); 

7) организирање во производните реони и по-
трошувачките центри одделни пазари за продажба 
на селскостопански производи на големо (член ВО 
ст. 1); 

8) забранување на пазарите во потрошувачките 
центри да купуваат селскостопански производи тр-
говските претуријатија на големо (член 80 ст. 2); 

9) донесување решение за времена забрана да 
се врши определена трговска дејност (член 89 ст. 1); 

10) донесување решение за разрешување на ра-
ботоводителот на дуќанот или друго одговорно лице 
(член 90 ст. 1 и 2 ); 

И) распуштање на работничкот совет или упра-
вниот одбор на претпријатието и донесување реше-
ние за присилна управа над стопанската органи-
зација со согласност од народниот одбор на околијата 
(член 90 ст. 1 и 2). 

Работите од точ. 1, 3, 6, 7, 8 и 11 ги врши народ-
ниот! одбор, а работите од точ. 2, 4, 5, 9 и 10 соодвет-
ниот совет. 

Г,ХХУ 
Уредба за стопанските организации за трговски 

услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54): 

заверката на книгите, договорите, мешетерските 
дневници, книгите на предметите и на магацинските 
книги (чл. 9, 10, 22 и 29) - ја врши соодветниот 
управен орган. 

1,ХХУ1 
Решение за боење и употреба на обоен петрол 

е бензин („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/53): 
работите од точката 3 став 1 ги врши соодвет-

ниот управен орган. 

ХиХХУИ 
Одлука за определување највисоки продажни 

цени за жито, брашно, пченични крупици и трици 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54): 

работата од точката 7 став 2 ја врши соодветниот 
совет. 

ѓ) Туризам и угостителство 
БХХУШ 

Уредба за угостителските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54): 

^ 1) прогласување за претпријатие на угостителски 
дуќан кој нема право за избирање работнички совет 
ако даде обврска дека ќе ги извршува задолжени-
јата како претпријатие (член 4 ст. 1); 

2) одобрување на вршење угостителски услуги 
и вон деловното место (член! Ѕ); 

3) утврдување на плаќањето на данокот во пауч 
шален износ за угостителските дуќани (член 11); 

4) определување паушална основица на данокот 
на промет (член 12); 

5) пропишување и на други услови, покрај про-
пишаниот минимум на уредите и опремата, кои се 
потребни за оснивање на угостителско претпријатие 
односно дуќан (член 16); 

6) давање одобренија за оснивање дуќани во\ 
состав на угостителските претпријатија (член 18); 

7) одобрување договорот склучен меѓу угости-
телското претпријатие и угостителскиот дуќан во 
неговиот состав (член 20); 

8) давање согласност за продажба на основните 
средства и употреба на фондовите на угостителските 
претпријатија и дуќани со сезонско работење како 
и давање согласност на тарифните правилници 
(член 30 ст. 3); 

9) вршење надзор над одржувањето и чувањето 
на имотот на угостителски претпријатија и дуќани 
со сезонско работење за време вон сезоната на нив-
ната работа (член 31); 

10) определување најголемиот број на работни-
ците и службениците, именување времена управа за 
одржување и чување имотот вон сезоната на уго-
стителско претпријатие со сезонско работење (член 
31 став 6); 

11) давање согласност за продажба на предмети 
од основните средства на угостителскиот дуќан што 
се дава на управување на работниците (член 36); 

12) донесување решени!а за отказот на работни-
ците во угостителскиот дуќан ако не ги исполнуваат 
обврските предвидени со правилата (член 33); 

13) определување начинот на формирањето на 
платниот фонд во угостителските претпријатија и 
дуќани (член 41 став 1); 

14) определување работно време за работа во 
угостител ските претпријатија и дуќани (член 48); 

15) одобрување да користи туѓа работна сила има-
тел на приватен угостителски дуќан (член 51); 

16) прогласување угостителска единица од членот 
53 став 1 на уредбата за угостителско претпријатие 
и дуќан односно забрана на понатамошната работа 
кога народниот одбор ќе установи дека дава угости-
телски услуги и на други потрошувачи (член 52 
став 3); 

17̂  давање одобрение за вршење угостителски 
услуги во просториите на стопански и општествени 
организации, установи и надлештва (член 55); 

18) донесување прописи за вршењето на угостин 
телешките услуги вон работните простории (член 57); 
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19) донесување прописи за начинот на издавање 
наместени соби од софана на приватните домаќин-
ства и пропишување цени за користење на овие 
соби (член 58); 

00) донесување прописи за тоа кога давањето 
храна на абоненти од страна на домаќинствата ќе 
се смеФа како угостителска дејност и ќе подложува 
на прописите за приватните угостителски дуќани 
(член 59); 

21) контролирање на извршување прописите и 
мерките што се однесуваат за угостителската деј-
ност и вршење угостителски услуги (член 61); 

22) донесување решенија за забрана на вршење 
угостителски услуги со предмети кои мозЈсат да бидат 
штетни за здравјето на потрошувачите (член 63); 

23) донесување решенија за забрана на употреба 
на просториите, уредите и опремата што не одговара 
на пропишаните услови (член 64); 

24) донесување решенија за уплата на разликата 
во цената во корист на народниот одбор ако услу-
гите на поодделни потрошувачи се даваат по по-
ниски цени (член 615 став 1); 

26) донесување (решенија за времена и трајна за-
.брана на вршење на угостителски дејности! (член 66); 

26) распуштање на работничкиот совет и управ-
ниот одбор со согласност од народниот одбор на 
околијата (член 68); 

27) пропишување инспекторите на пазариште^ 
да можат да изречуваат парични казни до 500 динари 
во мандатна постапка за прекршоците предвидени 
со прописите што ги донесува народниот одбор врз 
основа на одредбите од оваа уредба (член 85). 

Работите од точ. 1, 16, 18—20, 26 и 27 ги врши 
народниот одбор, работите од точ. 5, 7—14, 24 и 25 
соодветниот совет, а работите од точ. 2, 3, 4, 6, 15, 
47, 21—23 соодветниот управен орган. 

е) Занаетчиство 
1.ХХ1Х 

Уредба за занаетчиските дуќани и занаетчиските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54): 

1) прогласување на самостоен! занаетчиски ду-
ќан за занаетчиско претпријатие (член 4 став 3); 

2) обезбедување на задругата потребни средства 
за исплата на ануитетите за отплата на средствата за 
работа што ги внесле задругарите при стапувањето 
во задруга (член 5); 

3) определување кои занаетчиски задруги се 
изедначуваат во правата и должностите со самостој-
ните занаетчиски дуќани а кои со занаетчиските 
претпријатија (член 5); 

4) определување занаетчиски дуќани што ќе 
плаќаат данок во паушален износ (член 26 став 1); 

5) донесување одлука за ослободување од обвр-
ската спрема општината на занаетчиските рабо-
тилници што ги осниваат државните органи и уста-. 
нови, стопанските и општествените организации за 
свои потреби (член 28); 

6) давање согласност за располагање и прода-
жба на предмети од основните средства за занает-
чиските дуќани од чл. 29 на уредбата (член 33); 

7) донесување решение за отказ на работниците 
на занаетчискиот дуќан ако не ги извршуваат обвр-
ските предвидени со правилата на дуќанот (член 35); 

давање одобрение за оснивање занаетчиски 
дуќан во состав на занаетчиско претпријатие (член 
38 став 2); 

9) утврдување вредноста на внесените средства 
во задругата од страна на оснивачоФ (член 50); 

10) одобрување на договорот за оснивање на за-
наетчиска задруга (член 52 став 1); 

11) пропишување одделни услови за отворале 
приватни занаетчиски дуќани на определена занает-
чиска дејност (член 55 став 3); 

121 давање одобрение за оснивање приватен за-
наетчиски дуќан (член 57 став 1); 

13) водење регистар ^ на занаетчиски дуќани 
(член 59 став 1); 

14) давање одобрение приватен дуќан да води 
работоводител, ако лицето кому што е издадена до-
зволата е спречено лично да го води дуќанот 
(член 60); 

151 давање одобрение за времено запирање на 
приватен занаетчиски дуќан (член 61 став 3); 

16) донесување решение за престанок на дуќан 
(член 66); 

17) издавање дозвола за вршење занаетчиска 
дејност без постојано деловно место и донесување 
решение за престанок на вршењето на оваа дејност 
(член 76 и 79); 

18) вршење надзор над работењето на занает-
чиски организации (член 85); 

19) донесување решение за времена забрана на 
работата на занаетчиска организација со средства 
во општествена сопственост (член 87); 

20) донесување решение за трајна забрана на 
работата и за одземање на приходот реализиран со 
неовластена работа како и за одземање на средства-
та за работа (член 88); 

21) донесување решение за одземање на имот-
ната корист односно приходот од занаетчиска орга-
низација што врши работи на места или во просто-
рии што не се означени во одобрението за работа 
ЃЈлен 89); 

22) донесување решение со кое се наредува от-
странување на недостатоците на техничка и здрав-
ствена) природа (член 90 став 1); 

23) донесување решенија за затворање на про-
стории ако не им одговараат на техничките и здрав-
ствено-техничките услови за заштита на работата 
(член 90 став 2); 

241 донесување решение за одземање на прихо-
дот реализиран со работа на работниците што не се 
земени во оглед при утврдувањето на паушалниот 
износ на данокот (член 92 ст. 1, 2 и 3); 

25) донесување решение за одземање на прихо-
дот реализиран со неовластено вршење занаетчиска 
дејност или друга стопанска дејност односно држење 
поголем број работници од пропишаниот од страна 
на приватен занаетчиски: дуќан (член 94). 

Работите од точ. 1—3, 5 и 12 ги врши народ-
ниот одбор, работите од точ. 6, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 
23—25 соодветниот совет, а работите од точ. 3, 8, 9, 
13—15, 17—19 и 22 соодветниот управен орган. 

БХХХ 
Напатствие за регистарската служба кај око-

лиските народни одбори („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/50): 

работата од точката 1 ја врши соодветниот упра-
вен орган. 

ж) Сообраќај и врски 
Г.ХХХ1 

Општо напатствие за организација на службата 
за јавни патишта („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/62): 

работите од точката 1 став 1 и точката 3 ги врши 
народниот одбор, а работите од точката 2 ст. 2 и 4, 
Тбч. 4а, 4в, 4г, 4д, 4ѓ, 4е, 4ж, 4з, 4и, точ. 7 став 2а, 
точката 7 став! 2в,! точката 7г) ЈИ точката 10 став 2 ги 
врши соодветниот управен орган. 

з) Задругарство 
1ЛСХХП 

Уредба за земјоделските задруги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54): 

1) давање одобренија за конституирање на сто-
панските претпријатија, дуќани и самостојни погони 
на земјоделските задруги (член 6); 

2) давање одобренија за оснивање стопански 
^претпријатија, дуќани к самостојни погоди на зем-
јоделските задруги (4леа в); 
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3) давање одобренија на одлуките на земјодел-
ска задруга за висината на придонесот што се дол-
жни да и' го плаќаат на задругата претпријатија, 
дуќани и самостојни погони (член 8); 

4) давање одобренија за оснивање земјоделски 
задруга (член 18); 

5) давање одобренија за отпочнување работата 
на поодделни дејности на земјоделска, задруга 
(член 22); 

6) одобрување правила и одобрување измена 
на правилата на земјоделска задруга (член 28 став 1 
и член-291 став 2); 

7) потврдување услови за конкурс распишан за 
управник односно работоводител на земјоделска за-
друга (член 33); 

8) одлучување за издвојување на погоните со 
согласност од народниот одбор на околијата (член 40 
став 3); 

9) донесување решение за нужниот износ кои 
стопанските претпријатија, дуќаните и самостојните 
погони го задржуваат за покритие Аа својот платен 
фонд и за нормално вршење на својата стопанска 
дејност (член 62 став 2); 

10) утврдување на основата за пресметување на 
пресметковниот фонд на заработката на работниците 
и службениците на земјоделската задруга (член 65); 

11) вршење расподелба на добивката меѓу земјо-
делската задруга и општината (член 66); 

12) ослободување на задругата од поодделни об-
врски спрема општината потполно, во определен 
процент или во форма на поодделни олесненија 
(член; 67); 

13) одобрување на завршните сметки на земјо-
делските задруги (члее 68); 

14) вршење надзор над законитоста на работата 
на земјоделските задруги со ревизија и инспекција 
(член 74 и 76); ^ 

15) поништување на одлуки на органите на за-
другата кога при инспекцијата и ревизијата ќе се 
утврди дека не се во склад со законот или со пра-
вилата на задругата! (член 75); 

16) распуштање на задружниот совет и на 
управниот одбор на задругата со согласност од на-
родниот одбор на околијата и наредување нови 
избори! (член! 75 став 2); 

17) донесување одлука за престанок на работата 
на земјоделска јзадруга (член! 78); 

18) одобрување на одлуката за делба, 'припоју-
вање и спојување на земјоделски задруги (член! 7в); 

19) давање согласност за управување со имотот 
што ќе остане по престанокот на земјоделска за-
друга (член 80 став? 3). 

Работите од точ. 2—4, в, 8—13, 15—19 ги врши 
народниот оДбор, работата1 од точката 7, соодветниот 
совет, а работите од точ. 1, 5 и 14 соодветниот управ-
вен орган. 

2. ВО ОБЛАСТА НА КОШПИАЛНИТЕ РАБОТИ 
И ГРАДЕЖНИШТВОТО 

I 
Оловна уредба за гетрдовдот урбанистички 

план („Службен лист ада ФНРЈ", бј). 76/49): 
на^начузањето члеЈШви на урбада^гичдсиот совет 

(член 7 ст. 2) -Ј го врши народниот одбор. 

II 
Уредба за градежната инспекција („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 12/52): 
1) проверување дали изведувањето на градежни-

те објекти се врши спрема градежната дозвола и 
спрема одобрениот проект, дали е обезбедена доволна 
сигурност на работн-иците и дели материјалот за 
градење им одговара на техничките услови и стан-
дардите (член 2); 

2) нцзначув^^е и разрешување раководители на 
храдежната иншјжада ц градежни инсШстори, со 

претходна согласност од народниот одбор на околи-
јата (член 6); 

3) донесување решение на предлог од граде-
жната инспекција за уривање на градежните објек-
ти, освен објектите од основната инвестициона 
изградба (член 15 и 16). 

Работите од точ. 2 ги врши народниот одбор, а 
работите од точ. 1 и 3 соодветниот управен орган. 

III 
Уредба за градењето („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 14/52): 
1) издавање одделно овластение на ѕидарски 

дуќани да можат да преземаат изведување на едно-
ставни помали градежни објекти (член 13); 

2) издавање градежна дозвола (член 26); 
3) формирање комисија за преглед на изведе-

ниот градежен објект (член 41). 
Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот упра^ 

вен орган, 
IV 

Правилник за издавање на градежни дозволи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/52): 

работите од чл. 10 и 25 ги врши соодветниот 
управен орган. 

V 
Правилник за техничкиот преглед на изведените 

градежни објекти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/52): 

работата од членот 9 ја врши соодветниот упра-
вен) орган. 

VI 
Одлука за начинот на уплатата и употребата на 

средствата од фондовите за кредитирање на стан-
бената изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/55): 

работата од точката 18 ја врши народниот одбор. 

VII 
ѓ Правилник за стручната спрема на инженерите 

и техничарите како одговорни раководители за поод-
делни видови градежни објекти и работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/54): 

работите од членот 7 став 2 ги врши соодветниот 
управен орган. 

VIII 
Уредба за изградба на станбени згради на ра-

ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/51); 

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

2) ставање вон сила на издадената градежна 
дозвола, ако инвеститорот не се придржува за' 
сроковите определени во градежната дозвола и до-
делување земјиште што на инвеститорот му е да-
дено од фондот на општонародниот имот на друг! 
инвеститор (член 11). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

IX 
Уредба за издавање работни простории во за^ 

куп („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53 и 4/54): 
1) донесување тарифа со јкоја се пропишува 

Висината на закупнините (член 2а); 
2) определување прекршоци доколку не се ра-

боти за прекршоци кои произлегуваат од неподне-
сување податоци до надлежниот орган или од не-
точни податоци за висината на закупнината и за-
нултиот однос (член 4). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши народниот одбор. 

X 
Уредба за управување, со станбени згради 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54): 
1) донесување прописи за расподелба на стги 

новите (член 10 ст. 1); 



Страна 572 - Број 34 Среда, 27 јули 1955 

2) донесување прописи за тоа кои станбени згра-
ди и под кои услови нема да се сметаат како наемни 
станбени згради (член 14 ст. 3); 

3) пропишување станбена тарифа (член 16 ст. 1 
и член 20 ст. 2); 

4) определување бројот на зоните и нивните гра-
ници (член 20 ст. 2); 

5) пропишување услови под кои станбената 
управа односно куќниот совет може да склучува 
договори за користење на станот (член! 25); 

6) пренесување со договор на станбената заед-
ница вршење работи на инвеститор за зградите што 
ги подига од своите средства (член 27 ст. 1); 

7) отстапување средствата од фондот за изград-
ба на станбени згради на станбената заедница со 
цел да се подигаат станбени згради (член 27 ст. 2); 

8) донесување прописи за општиот куќен ред, за 
начинот на употребата ита заедничките простории, за 
начинот на избирањето членови на куќниот совет 
и за работата на куќниот совет (член 29, 30, 32 ст. 2 
и чл. 33 ст. 3); 

9) определување кои згради мораат да имаат на-
стојник како и начинот на вршењето на насилничка 
должност (член 3-5 ст. 2); 

10) донесување прописи за начинот^ на кој ќе 
се определуваат претставниците на куќниот совет 
во советот на станбената заедница, за начинот на 
избирањето на претседател, потпретседател и секре-
тар на советот на станбената заедница и за рабо- . 
ггата на советот на станбената заедница (член 40, 
41 и 43); 

11) определување делот од станарината што се 
уплатува во амортизациониот фонд (член 73); 

12) донесување прописи за начинот на упо-
требата на фондовите (член 74); 

13) определување делот од закупнината за ра-
ботните простории во зградите во приватна соп-
ственост што има да се уплатува во фондот за из-
градба на станбени згради (член 77 ст. 1). 

Работите од точ. 1—13 ги врши народниот 
одбор. 

XI 
Одлука за овластување народните одбори да 

донесуваат прописи за работењето на куќните совети 
и управите на станбените заедници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54): 

работата од точката 1 ја врши народниот одбор. 

3. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
I 

Основен закон за санитарната инспекција ( ,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/43): 

1) контролирање на преземањето и спроведу-
вањето на санитарни и хигиенски прописи и мерки 
и контролирање над исхраната на населението и 
над производството, прометот и чувањето на живо-
тните продукти, како и вршење други санитарни 
работи (член 2); 

2) назначување и разрешување на санитарниот 
инспектор на општината (член 8 став 2); 

3) вршење на целокупната служба на санитар-
ната инспекција и противепидемиолошката служба 
(член 9); 

4) укажување помош на санитарната инспекција 
(член 12 став 2); 

5) предложување, од санитарно-хигиенски при-
чини, времено или трајно затворање дуќани или 
претпријатија, времено или трајно ограничување 
или запирање на производството, преработката или 
прометот на определени стоки, запирање изградба 
или употреба на некои објекти или уред, како и 
забранување панаѓури, собранија и состаноци во 
случаи на епидемија (член 14): 

61 давање овластен^а на стручните службеници 
за предложување и преземање на заштитните мерки 
предвидени во чл. 13, 14 и 15 од законот (член 17); 

7) поднесување предлог за казнување на прекр-
шоци во случај на неизвршување односно повреда 
на санитарно-хигиенските прописи (член 18 став 2); 

8) поднесување жалба против решението за пре-
кршокот (член 19 став 2); 

9) поднесување приговор до надлежниот орган 
против решението донесено од страна на друг ор-
ган кој врши санитарно-хигиенска служба (член 20 
ст. 2, 3 и 4). 

Работите од точката 2 ги врши органот опреде-
лен со статутот, а работите од точ. 1, 3—9 соодвет-
ниот управен орган. 

II 
Правилник за пренесување мртовци („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 55/48): 
работите од чл. 2, 4 и членот 12 став 1 ги врши 

соодветниот управен орган. 

III 
Општ закон за спречување и отклонување на 

заразни болести („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/48): 

1) оснивање здравствени установи за спречу-
вање и отклонување на заразни болести (член 8 
точ. 2); 

2) организирање и изведување на закопувања и 
исушување на мочуришната и други асанациони ра-
боти (член 8 точ. 3); 

3) обезбедување времени болници или простории 
за сместување на болни и други потребни просто-
рии — за случај на епидемија (член! 8 точ. 5); 

4) вршење (преку санитарна инспекција и други 
здравствени установр!) надзор над животните про-
дукти, уредите за снабдување со вода, просториите 
и предметите што служат при работата со животни 
продукти, како и вршење надзор над лицата што се 
запослени на оваа работа (член 8 точ. 6); 

5) евиденција за состојбата на заразните бо-
лести на своето подрачје и известување за тоа ре-
публичкиот орган надлежен за народно здравје 
(член 8 точ. 8). 

Работата од точ. 1 ја врши народниот одбор, ра-
ботите од точ. 2—4 соодветниот управен орган, а ра-
ботата од точ. 5 соодветната инспекција. 

IV 
Уредба за отклонување на половите болести 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 99/48): 
1) примање пријава за оболувањата од полови 

болести (член 9 ст. 1); 
2) упатување на лице што избегнува или нео-

правдано го прекинува лекувањето, како и лице 
кое поради своето занимање или односот спрема 
околината претставува особено опасен извор на за-
раза, на присилно лекува-ње во болница (член 
11 ст. 2). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот 
управен орган. 

V 
Општо напатствие за пријавувањето, прегледот, 

лекувањето и евиденцијата на болесниците оболени 
од полови болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/49): 

работите од точ. 4 став 1 и точ. 6 став 2 ги врши 
соодветниот управен орган. 

VI 
Уредба за отклонување^ на трахо-ма („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 99/48): 
1) давање одобрение на болен од трахома да 

мине во друго место на сезонска работа (член 6 
ст. 2); 

2) упатување на лице што избегнува и нео-
правдано го прекинува лекувањето, на присилно 
лекување во болница или амбуланта (член 9 ст. 2)-

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниов 
управен орган, 
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Напатствие за извршување на Уредбата за от-
клонување на трахома („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 67/49): 

работите од точката 1 ст. 1, точката 15 ст. 1, 2 
и 3, точката 2 став 2 и точката 13 ги врши соодвет-
ниот управен орган. 

VIII 
Уредба за отклонување на ендемискиот сифилис 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/49): 
упатувањето во болница на лица оболени од 

ендемиски сифилис (член 7) — го врши соодвет-
ниот управен орган. 

IX 
Правилник за бележење против дифтерија 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/49): 
работите од членот 8 став 1 и 3, членот 9 точ. 

1, 2 и 4, чл. 11 и 13 ги врши соодветниот управен 
орган. 

X 
Наредба за бележење против туберкулоза 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/50): 
работите од точката 6 став 1, точ. 9 и 11 ги вр-

ши соодветниот управен орган. 

XI 
Уредба за постапката за вршење позволеното 

пометнување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/52): 
1) примање пријава за извршеното пометнува-

ње (член 14 ст. 1); 
2) известување надлежниот јавен обвинител за 

случаите каде што постои сомнение дека е во пра-
шање казниво пометнување (член 15 ст. 2). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот 
управен орган. 

XII 
Уредба за управување со здравствените уста-

нови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/53): 
1) именување на управниот одбор и одредување 

на бројот на членовите на управни-от одбор на 
здравствената установа што ја основал (член 2 и 8 
став 2); 

2) суспендирање и разрешување на управниот 
одбор или на поодделни негови членови и пред 
истекот на срокот за кој се именувани (член 5); 

3) запирање на извршувањето незаконитиот 
заклучок на управниот одбор додека народниот од-
бор не донесе конечно решение (член 19 ст. 2 и 3). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши народниот од-
бор, а работите од точката 3 соодветниот совет. 

XIII 
Правилник за оснивање, организација и рабо-

тење на секторските амбуланти („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/49 и 48/49): 

работите од чл. 2 ги врши народниот одбор, 
а работите од чл. 18 и 31 став 1 соодветниот упра-
вен орган. 

XIV 
Правилник за оснивање, организација и рабо-

тење на природните лекувалишта („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/49): 

работите од членот 4 точка 4 ги врши народ-
ниот одбор, а работите од членот 5 став 1 соодвет-
ниот совет. 

XV 
Правилник за оснивањето, организацијата и ра-

ботењето на амбулантите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/49): 

работата од членот 2 ја врши народниот одбор, 
Ф работата од членот 21 соодветниот управен орган. 

XVI 
Правилник за оснивањето, организацијата и ра-

ботењето на детските диспанзери („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 88/49): 

работата од членот 2 ја врши народниот одбор, 
а работата од членот 5 и 16 ст, 1 и 2 соодветниот 
управен орган. 

XVII 
Правилник за оснивањето, организацијата и ра-

ботењето на диспанзерите за жени („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 96/49): 

работата од членот 2 ја врши народниот одбор,, 
а работата од членот 5 и 14 ст. 1 и 2 соодветниот 
управен орган. 

XVIII 
Правилник за оснивањето, организацијата и ра-

ботењето на родилиштата („Службен лист на1 

ФНРЈ", бр. 106/49): 
работата од членот 2 ја врши народниот одбор, 

а работата од членот 4 и 15 ст. 1 и 2 соодветниот 
управен орган. 

XIX 
Правилник за оснивањето, организацијата и ра-

ботата на апотеките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
109/49): 

работата од членот 2 ја врши народниот одбор, 
а работата од членот 7 и 15 ст. 1 и 2 соодветниот 
управен орган. 

XX 
Одлука за финансирањето и работењето ЕЛ 

здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/53): 

работата од точката 22 став 2 ја врши народниот 
одбор, а работите од точката 12 став 2, точката 15 
став 1, точката 16, 18 став 2, точ. 19 и 25 соод-
ветниот управен орган. 

4. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ГРИЖИ 
I 

Основен закон за старателство („Службен лист 
на "НРЈ" , бр. 30/47): 

1) вршење работи на старателство (член 4 ст. 1); 
2) упатување на незбринати и други лица под 

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

3) преземање општи мерки 'заради заштита на 
лицата под старателство (член 7 став 3); 

4) раководење со работите на старателство, вр -
шење надзор над работата на старателите, како и 
наредување или преземање дејствијата што ги ба-
раат интересите на лицата под старателство (член 8-
став 1, 2 и 3); 

5) донесување решенија за назначување стара-
тели и за ставање под старателство (член 9, член 19-
став 2Г чл. 41, член 47 ст. 1 и 2 и член! 49); 

6) водење старателска книга (член 12); 
7) донесување решение за ставање малолетници 

под старателство (член 13); 
8) издавање на старателот исправа за назначу-

вање за старател (член 17); 
9) определување претставник за попис и при-

ближна проценка на малолетниковиот имот (член 
21 став 1); 

10) давање -одобрение на старателот за презе-
мање извесни важни мерки во поглед личноста на 
малолетникот или управувањето, со неговиот имот 
(член 24); 

11) давање дополнително одобрение на стара-
телот за преземените мерки во поглед личноста вл 
малолетникот и заштитата на имотот (член 25); 



Стража 574 - ,^ој 34 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^^^^ Среда, 27 јули 1955 

12) Определување награда на старателот (член 
27 став 1); 

13) сменување на старателот ако се утврди не-
брежност' и неправилност во неговата работа 
(член 31); 

14) решавање по тужбата поднесена против по-
стапките и пропустите на старателот (член 32); 

15) преземање соодветни мерки спрема стара-
телот за заштита на личноста на малолетникот и 
имотот на малолетникот (член 34); 

16) изречување парична казна до 2.000 динари 
спрема Старателот поради неизвршување наредбите 
и решенијата на органот за старателство или не-
грижливо вршење старателска должност (член 36); 

17) предавање на малолетникот имотот и стара-
уелс^ата исправа (член 38); 

18) назначување старател на отсутно лице и 
старател за имотот на непознато лице (чл. 46 и 48); 

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

Работите од точ. 1, 3, 10, 12 и 14 ги врши соод-
ветниот совет, а работите од точ. 2, 4—9, 11, 13, 15, 
016. 17. 18 и 19 соодветниот управен орган. 

II 
Закон за усвојувањето („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 30/47): 
1) примање изјава од усвоителите и усвоени-

ковите родители и старатели дека се согласиле за 
усвојувањето (член 2); 

2) давање разрешница од должноста на стара-
телот за да може да го усвои својот штитеник 
(член 7 став 2); 

3) примање пријава од лице што сака да усвои 
дете (член 9 став 1); 

4) одбивање да се склучи усвојувањето доколку 
не се исполнети условите или доколку истото не е 
Корисно за усвоеникот (член 10); 

5) присуствување пфи склучувањето на усвоју-
вањето (член 12 ст. 1 и 2); 

6) прогласување дека усвојувањето е склучено 
односно донесување решение за одбивање на склу-
чувањето на усвојувањето (член 13); 

7) донесување решение за престанок на усво-
јувањето (член 21 и 22). 

Работите од точ. 1—7 ги врши соодветниот 
управен орган. 

Ш 
Основен закон за односите на родителите и де-

цата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 104/47): 
1) решавање при кој од родителите ќе живее 

детето ако не се согласат родителите што не жи-
веат заедно (член 7); 

2) давање одобрение родителите да можат да 
го отуѓат или оптапарат имотот на своето дете 
(член 10); 

3) решавање за вршењето на родителското пра-
во ако родителите не се согласат за тоа (член 12); 

4) решавање за постапката или мерката што ги 
презема родителот на кој му е доверено детето на 
чување и воспитување ако. со тоа не се слага дру-
гиот родител (член 13); 

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

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

7) одземање на детето од родителите и дове-
рување на друго лице или установа на чување 
(член 19); 

8) упатување на детето во установа или за-
вод за воспитување (член 20); 

9) барање родителите да положат сметка за 
управувањето со имотот од детето (член 21 став 2); 

10) барање судот да позволи средства за обезбе-
дување на имотот на родителите заради заштита 
имотните интереси на детето (член 21 став 2). 

Работите од точ. 7 и 8 ги врши соодветниот совет, 
а работите од точ. 1—6, 9 и 10 соодветниот упра-
вен орган. 

IV 
Уредба за оснивање детски јасли и детски гра-

дини („Службен лист на ФНРЈ", бр. 81/48): 
вршењето надзор над работата на детските 

јасли и детските градини (чл. 10 и 12) — го- врши 
соодветниот управен орган. 

V 
Упатство за организацијата и работата на дет-

ските јасли („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/49): 
работите од точката 2 ст. 1 и 2, точката 15 ,став 

2 и точката 23 ги врши соодветниот управен орган. 

VI 
Уредба за паричната помош на фами дните чии 

хранителх се наоѓаат на задолжителна воена слу-
жба во Југословенската народна армија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/52): 

1) донесување решенија за помош на фамилиите 
чии хранители се наоѓаат на задолжителна воена 
служба (член 9); 

2) контролирање на промените кај уживателот 
на помошта и обавселување надлежниот орган' з а -
ради донесување решение за укинување односно 

' намалување на помошта (член 10 став 2). 
Работите од тон. 1 и 2 ги врши соодветниот 

управен орган. 

VII 
Уредба за наплата на придонесот за детска за-

штита за време на траењето на „Детска недела" 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/54): 

формирањето нѕѓ фондови за заштита на децата, 
контролирањето на наплатата на средствата и нив-
ните употреби за детска заштита и определувањето 
на органите што ќе ја вршат контролата (член 6) — 
ги врши соодветниот управен орган. 

VIII 
Правилник за постапката на инвалидските ко-

мисии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/50 и 55/50): 
работата од членот 4 ја врши соодветниот упра-

вен орган. 

IX 
Правилник за лекувале на воените инвалиди од 

војните и за давање протези („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/51): 

работата од членот 13 ја врши соодветниот совет, 
а работите од чл. 22, 27 и 29 соодветниот управен 

орган. 

X 
Напатствие за постапката за установување на 

инвалидноста и за определување на правата на оси-
гурениците во случај на инвалидност -(„Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 58/52): 

работите од членот 27 и 34 и членот 59 ги врши 
соодветниот управен орган. 

5. ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

I 

^ т Ј ^ ^ книшки („Службен лист ча 
ФНРЈ", бр. 7/52): 

1) издавање работна книшка (член 5); 
2) водење регистар на издадените работни кни-

шки ("член 8); 
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3) издавање дупликат работна книшка во слу-
чај на загуба или оштетување на веќе издадената 
работна книшка (член 9). 

Работите од тон. 1—3 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

П 
Напатствие за извршување Уредбата за работ-

ните к н и ш к и („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52): 
работите од тон. 3 ст. 1 и 4, точ. 4, точ. 15 ст. 2, 

точ. 32, точ. 35 и 33 - ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

III 
Уредба за учениците во стопанството („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 39/62): 
донесувањето на решенија за држеле бројот на 

учениците во стопанството и за забрана на држење 
ученици (члон 27 и 23) - го врши соодветниот упра-
вен орган 

IV 
Напатствие за расЈга^ување на договорот за 

ученде ве случаите на премин на учениците во сто-
панството во индустриски школи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/50): 

работата од точката 2 ја врши соодветниот 
управен орган. 

V 
Уредба за плаќање шџ работниците и наместен 

видите запослени кај приватните работодавци („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/52): 

поништувањето на одлуката на арбитражата што 
ги решава споровите по прашањето на склучување 
колективни договори (член в) — го врши соодвет-
ниот совет. 

VI 
Уредба за организацијата на службата ед т ^ 

средување ва трудот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/52): 

1) оснивање биро за посредување на трудот 
(член 2); 

%) определувале претставник во управниот од-
бор на бирото за посредување на трудот и назначу-
вање шеф на бирото што го основал (член 4 и 5). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши народниот одбор. 
VII 

ПРАВИЛНИК за запослување на војните воени 
инвалиди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/47): 

работите од чл. 2 точ. 3, чл. 5 и 8 ги врши 
соодветниот управен орган. 

VIII 
Уредба за поставката за откажувам работев 

однос на работниците и службениците да етиш!'1" 
ските органи аацѕѕи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/62): 

определувањето членови на арбитражниот совет 
од листата на арбитрите што ја утврдува синди-
калната организација односно народниот одбор 
(член 9) — го врши соодветниот совет, 

IX 
Уредба за звањата и платите на персоналот во 

здравствените установи ^,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/54): 

1) давање согласност на правилниците за пла-
тите на здравствените установи спрема кои го врши 
правото на оснивач (член 7); 

2̂  одобрување ценовникот на установата врз 
основа на кој се плаќа храната, ако се храни пер-
соналот во здравствената установа (член 10 став 1); 

3) давање согласност на договорното зголемува-
ње на дополнителната плата за поодделни работни 
места (член Ш. 

Работата од точ. 1 Ја врши народниот одбор, ра-
ботата ед т % здодеетимот совет, м работата ед 
точ. 1 соодветниов управен орган. 

X 
Општ правилник за хигиенските и техничките 

заштитни мерки при работата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/47): 

работите од чл, 104 и 106 ги врши соодветниот 
управен орган. 

XI 
Уредба за платите на работниците и службени-

ците на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/54): 

1) вршење правата и должностите што со Уред-
бата се определени за народниот одбор на околиј,ата 
- во однос на комуналните, угостителските и за-
наетчиските стопански организации, како и во 
однос на трговските дуќани и земјоделските за-
други (член 9); 

2) давање согласност на тарифниот правилник 
на сите стопански организации (член 14); 

3) определување претставници заради претре-
сување на тарифниот правилник (чл, 13 ст. 2); 

4) вршење на работите што со уредбата (член 
32, 33, 42, 66 и 67) се ставени во делокруг на коми-
сијата за плати — во однос на комуналните, угости-
телските и занаетчиските стопански организации, 
како и во однос на трговските дуќани и земјодел-
ските задруги; 

5) обезбедување исплата на платите до височина 
од 60% од платите пресметани според тарифниот 
правилник врз основа на времето на работата и 
постигнатиот работен ефект (член 52). 

Работите од точ. 1—3 и 5 ги врши народниот 
одбор, а работите од точ. 4 соодветниот управен 
орган. 

" XII 
Одлука за надоместување на платата за време 

на прекин во работата („Службен лиет на ФНРЈ", 
бр. 14/55): 

работата од точката 4 Ја врши соодветниот 
управен орган. 

XIII 
Правилник за работата на арбитражите дога? 

син во постапката при донесувањето на тарифните 
правилници на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 1ЗД5): 

работите од членот 6 став % членот 7 став 2 и 
членот 10 став 1 ги врши соодветниот управен 
орган. 

XIV 
Наредба за ебвезно снабдување работниците со 

газирана солена вода во одделенијата со висока тем-
пература („Службен лист на ФНРЈ41, бр. 40/47): 

работата од точката 2 ја врши соодветниот 
управен орган. 

XV 
Правилник за хигиенски и техничка заштитни 

м е р и во градпжтгоиаочо С,Службек лист на 
ФНРЈ', Ир. 46/47): 

работата од членот 156 ја врши соодветниот 
управен орган. 

XVI 
Правжжвик за садуадата одреда на персоналот 

запослен во трговиЈата (,,Службен лист не ФНРЈ", 
бр. Д7/52): 

работата /ед членот И) ет. I П 9 Џ РВВЗД соодвет^ 
шиот управен орган. ф 
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6. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА 

I 
Општ закон за управување со училиштата 

(„Службен лист на ,ФНРЈ", бр. 11/55): 
1) претресување на општите прашања и доне-

сување соодветни прописи и преземање потребни 
мерки за училиштата што ги оснива (член 29 
став 2); 

2) распишување конкурс за избирање управи-
тел и наставници на училиштата што ги оснива, 
назначување и- разрешување од должноста управи-
тел и поодделни наставници во склад со одделните 
прописи (член 29 точка 6 и член 31 точка 2); 

3) проучување и претресување на прашањата, 
донесување соодветни одлуки и преземање мерки 
ва училиштата што ги оснива (член 31); 

4) вршење општ надзор над извршувањето на 
прописите од страна на органите за непосредно 
управување со училиштата (член 31 точ. 4); 

5) решавање за жалбите на учениците против 
одлуката за исклучување односно отстранување од 
училиштето за општо образование (член 37 точ. 8); 

6) укинување и поништување незаконитите акти 
на органите на училиштето за општо образование 
(член 33 став 2), 

Работите од точ. 2 и 3 ги врши народниот одбор, 
а работите од точ. 1, 4—6 соодветниот совет. 

II 
Уредба за оснивање и работа на школоките 

кујни („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/49); 
— вршењето надзор над работата на школските 

кујни (член 7) — го врши соодветниот управен орган. 

III 
Уредба за оснивање и работење на културно^ 

просветните установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 107/49); 

1) примање пријави за оснивање и престанок 
на културно-просветните установи (член 8); 

2) вршење надзор над работата на културно-
просветните установи (член 10); 

3) примање програма за приредби на културно-
просветните установи и донесување решенија за 
ускратување одржувањето на приредбата во слу-
чаите предвидени со Уредбата (член 11). 

- Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

IV 
Уредба за пренесување работите на авторско-

правното застапување и посредување на сојузите и 
здруженијата на авторите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 58/50): 

— вршењето на контрола дали приредувачите 
на културно-уметнички приредби правилно ја из-
вршуваат обврската во поглед доставувањето до 
соодветните сојузи односно здруженија на авторите 
програмите на изведените односно прикажаните 
дела и уплатените авторски хонорари (член 6 ст. 2) 
— го врши соодветниот управен орган. 

V 
Уредба за оснивање центар за вонармиско воено 

воспитување на народот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53): 

1) оснивање центар за вонармиско воено воспи-
тување на народот за подрачјето на општината 
(член 2); 

2) именување членови на стручниот одбор на 
центарот основан за подрачјето на општината (член 
4 став 1); 

^ 3) обезбедување во буџетот на општината мате-
ријални средства за работа на центарот основан за 
подрачјето на општината (член 7 став 1). 

Работите од точ. 1 и 3 ги врши народниот одбор, 
а работата од точката 2 соодветниот совет. 

7 ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

I 
Основен закон за прекршоците („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 46/51): 
— именувањето дисциплинска комисија за рас-

правање за повредите на должноста на општин-
скиот судија за прекршоци (член 53 ст. 2) - го 
врши народниот одбор. 

II 
Уредба за пријавување на боравокот („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 39/50): 
— примањето на пријава ра живеалиште и за 

промена на живеалиштето, пријава на промена на 
станот и пријава и одјава на престојот (член 4 ст. 1) 
— го врши соодветниот управен орган. 

III 
Обавезно напатствие за служба на одбрана од 

пожар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/46): 
работите од точката 5 ги врши народниот одбор, 

а работите од точ. 14 соодветниот управен орган. 

IV 
Правилник за извршување Законот за држав-

јанство на Федеративна Народна Република Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/46): 

работата од членот 16 ја врши соодветниот 
управен орган. 

V 
Упатство за постапката во случај ма бегство на 

член од посада од брод. на трговскава морнарица 
на ФНРЈ во странство и на член на посада од брод 
со странско знаме во луките на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/53"): 

работите од точката 7 став 1 и 2 ги врши со-
одветниот управен орган. 

8. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО 
ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

I 
Закон за селскостопанскиот земјишен фонд на 

општонародниот имот и за доделување земја џа 
селско стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/53): 

1) управување со селскостопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот (член 13); 

2) водење евиденција за земјиштето што вле-
гува во селскостопанскиот земјишен фонд на 
општонародниот имот (член 14); 

3) поднесување барање за запишување општо-
народниот имот во земјишните книги (член 15); 

4) заменување на селскостопанско земјиште ве 
општонародниот имот, на кое не постои право НА 
користење на селскостопанека организација, за 
друго земјиште од иста вредност или продавање на 
тоа земјиште под услов за постигнатата цена да се 
купи друго земјиште од иста вредност (член 16); 

5) грижа за обработка на земјиштето што не е 
дадено на користење на оелскостопанските органи-
зации, нити оставено на користење на поранешните 
сопственици, нити се користи за други општокори-
сни цели, а нема можност за оснивање на селско-
стопанска организација (член 17); 

6) примање решенија на околиската комисија 
за селскостопанскиот земјишен фонд за издвоју-
вање на земјиштето (член 25); 

7) поднесување тужба до окружниот суд заради 
преиначување решенија на околиската комисија за 
селскостопанскиот земјишен фонд (член 26); 

8) донесување одлука земјиштето што влегува 
во селско-стопанскиот земјишен фонд да се остави 
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на бесплатно користеле на поранешниот сопстве-
ник и да не се доделува на селскостопанската ор-
ганизација, во случај кога се работи за домаќинство 
со голем број членови и за земјиште кое за тоа до-
маќинство не дава доволен принос (член 27); 

9) одлучување за. доделување земјиште (член 29); 
10) одлучување за одземање земјиште (член 35). 
Работите од точ. 1, 4, 8, 9 и 10 ги врши народ-

ниот одбор, работите од точ. 2, 3, 5 и 6 соодветниот 
управен орган, а работата од точ. 7 претседателот 
на народниот одбор. 

И 
Правилник за водење евиденција за селскосто-

панскиот земјишен фонд на општонародниот имот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/53): 

работата од членот 10 ја врши народниот одбор, 
а работите од чл. 2, 9, 12, 13 и 15 соодветниот управен 
орган. 

III 
Правилник за водење евиденција за селскосто-

ње имотот издвоен во селско-стопанскиот земјишен 
фонд на општонародниот имот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/54): 

- давањето на писмен налог до Народната бан-
ка на ФНРЈ за издавање обврзници на поранешните 
сопственици на земјиште (издвоено во селскосто-
панскиот земјишен фонд на општонародниот имот 
(член 10) — го врши соодветниот управен орган. 

IV 
Уредба за ликвидација на односите станати со 

конфискација на имотот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/49): 

- застапувањето на државата во поглед кон-
фпакуваниот имот, што во целост или во најголем 
дел по вредност се наоѓа на неговото подрачје, во 
случај кога не може да се установи орган за упра-
вување со конфискуваниот имот или кога со истиот 
управува задружна или општествена организација 
односно нивно претпријатие или поединец (член 4 
ст. 3) — го врши претседателот на народниот одбор. 

V 
Напатствие за пренесување сопственоста на на-

ционал изираните недвижности на странските др-
жавјани, странските установи или странските при-
ватни или јавноправни лица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/48): 

работите од точ. 1—VI, IX и X ги врши соодвет-
ниот управен орган. 

VI 
Напатствие за начинот на запишување во зе-

мјишните книги правата на сопственоста на згра-
дите изградени на земјиште од општонароден имот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/51): 

работата од точката I став 1 ја врши соодветниот 
управен орган. 

9. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 

I 
Закон за правата и должностите, избирањето и 

отповикот на сојузните народни пратеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/53): 

прицремањето на гласачки кутии, печатењето 
на гласачки ливчиња и друг изборен материјал 
(член 96) — ги врши соодветниот управен орган. 

И 
Закон за прометот со земјишта и згради („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 19/55): 
1) давање согласност на стопанската организа-

ција за склучување договор со приватно лице за 
демша или продажба на селскостопанско земјиште 
( ч Ш г Л е ѓ . 1); 

2) давање согласност на стопанската о: ;. низа-
ција за склучување договор со приватни лица за 
продажба на станбени згради со најмногу два стана 
(член 21 ст. 1); 

3) давање согласност ,на стопанската организација 
за склучување договор за купувале земјишта и 
згради од приватници (член 22 ст. 1); 

4) давање согласност на стопанска организација 
за пренос на правата на користење селскостопан-
ско земјиште во општествената сопственост на друга; 
стопанска организациј,а (член 28 ст. 1); 

5) давање согласност на стопанската организа-
ција за продажба на станбена или деловна зграда 
на друга стопанска организација, што таа органи-
зација не ја изградила или купила од сопствени 
средства (член 30 ст. 2); 

6) давање согласност на државен орган за склу-
чување договор со приватни лица, општествени ор-
ганизации и здруженија за купување земјишта и! 
згради кога тој орган го склучува договорот од име-
то на општината (член 34 ст. 1); 

7) донесување решение за купување и продажба 
на земјишта и згради од името на општината (член 
36 ст. 1); 

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

9) давање селскостопанско земјиште во ошпте-
ствечата сопственост без надоместок на користење 
на поединец, општествена организација или здру-
жение (член 45 ст. 1). 

Работите од точ. в, 7, 8 и 9 ги врши народниот 
одбор, а работите од точ, 1—5 соодветниот совет. 

III 
Закон за наследувањето („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 20/55): 
спроведувањето на постапката според Законот 

за селскостопанскиот земјишен фонд на општона-
родниот имот и за доделувањето земја на селско-
стопанските организации по решението за наследу-
вање (член 227 ст. 5) — го врши соодветниот упра-
вен орган. 

IV 
Основна уредба за установите со самостојно 

финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53): 
1) одобрување на оснивањето установи со само-

стојно финансирање на стопанските комори, стопан-
ските и општествените организации или самоуправ-
ните установи (член 3 ст. 2); 

2) решавање по жалбата од наредбодавци^ про-
тив одлуките, упатствата и наредбите на колектив-
ниот орган на управувањето во поглед располага-
њето и раководењето со парични средства според 
претсметката и фондовите на установите со само-
стојно финансирање (член 25 ст. 2); 

3) вршење надзор над работата и работењето 
на установата (член 41); 

4) вршење контрола на извршувањето прет-
сметката на приходите и расходите и работите по 
претсметките на фондовите (член 45 ст. 1); 

5) обуставување исплатите по претсметката на 
приходите и расходите или по претсметките на 
фондовите на установата за кои ќе утврди дека 
се наредени спротивно на нивната намена или на 
прописите што постојат (член 46 ст. 1); 

6) обуставување на исплатите на дотацијата, 
ако утврди дека се троши за целите за кои не е 
дадена (член 46 ст. 2). 

Работата од тон. в ја врши соодветниот совет, 
а работите од точ. 1—5 соодветниот управен орган. 



Страна 578 - Број 34 ^ ^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 27 јули 1951 

V 
Правилник за регистрација на установите во са-

мостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ4', 
бр. 27/66): 

работите од чл. 2, 3 став 2, чл. 6, 7 став 1, чле-
нот 17 ст^в 1 и членот 19 ги врши соодветниот 
управен орган. 

VI 
Уредба за таксите во постапката пред стопан-

ските судови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/54): 
- наплатувањето на ненаплатената такса на 

исправите пред стопанскиот суд (член 7) - го вр-
ши соодветниот управен орган. 

ПРИЛОГ 1/Б 

1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Работи од општите стопански пропан 
I 

Уредба за оснивање претпријатија и дуќан? 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 30/54): 

1) донерувањ,е р е ш е н а зд оснивање претприја-
тија и дуќани (члец 4 став 1 и член 17 ?тав 2Ј; 

?) обезбедувале основци ср,едства и постојат! 
обртни средува на, претпријатието што ро основал 
(член 13). 

Работите од тон. 1 и 2 ги врши народниов 
Одбор, 

II 
Уредба за престанок на претпријатија џ дуќани 

( , , ^ ^ б е н д ист ца ФДР Ј", бр, 51/53):' 
1) одлучуваше за преземање санација на прет-

пријатие (член 20 ст. 3); 
2) одлучување за преземање санација на прет-

пријатие. вон постапката за присилна ликвидација, 
кое не може да им одговори на своите стопански и 
општествени обврски (член 25 став 1). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши народниот 
одбор. 

б) Финансии 
III 

Основен закон за буџетите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/54): 

1) донесување на буџетот (член 2 и 23); 
2) определувале нам,ената на средствата што 

цу се дотираат на инвестициониот фонд и усло-
вите под кои можат тие да се користат (член 6 
став 2); 

3) располагање, со резервниот фонд на буџе-
тот (член 9 став 3); 

.4) давале овластени^ на комисијата за буџет 
да располага со дел од резервниот фонд (член 9 
став 5); 

5) одлучување за установување и укинување 
на одделни фондови (член 10); 

6) распишување заеми со јавно запишување 
(член 20 став 1); 

7) изнесување предлогот на буџетот на ди-
скусија пред собирите н^ избирачите (член 27); 

8) донесување одлука за времено финансира-
ње (член 29 став 3); 

9) донесување тримесечни планови (член 32 
став 2); 

10) донесување месечни бл,агајнички планови 
(член 32 став 2); 

, И ) извршување" на буџетот (чл. 33 ст. 2 и 4); 
' 12) именува,ње комисија за буџет (чл. 33 ст. 2); 

13) извршување на претсметката на приходите 
и расходите на секретаријатот на народниов одбор 
(член 34 став 4); . 

14) вршење контрола над работењето на смет-
кополагачите (член 35 став4 2); 

15) одобрување на претсметката и финансира-
ње на државните органи и установи што се осни-
ваат во текот ш буџетската година (член 39 ст. 1); 

16) одобрување на пренесувањето и распоредот 
на средствата на нови органи, установи и нивни 
единици (член 39 став 3); 

17) водење евиденција за извршувањето на 
претсметката на приходите и расходите (член 41 
став 2); 

13) определување на фондовите и другите 
извори на средствата од кои ќе се исплатат стаса-
ните а неизмирените обврски на стопанските орга-
низации по кои народниот одбор презел гаранција 
кај банката (член 44 став 1); 

19) определување намената, изворите на при-
ходите и начинот ца управувањето со одделните 
фондови (член 48 став 1); 

20) одобрување на претсметката на приходите 
и расходите на о дел ниат фонд (член 46 став 2); 

21) составување на завршната сметка за оства-
рените приходи и извртените расходи и достапу" 
вање до надлежниот орган (член 48 став 1 и 3); 

22) поднесување на звршната сметка за извр-р 
^дување на буџетот на претрес до претставничкото 
гело (член 49 став 4); 

23) одобруваше на завршната сметка (член 49 
ст. 4 и 5); 

24) вршење контрола (член 50) над: 
а) примената на прописите за пресметката и 

наплатата на сопствените приходи на државните 
органи и установи, за собирање на средствата на 
заемите ц разни буџетски приходи, како М контра 
ла над примената на прописите за наплата на 
таксите; 

б) извршувањето на џретеметката на државните 
органи и установи, установите со самостојно фи-
нансирање, на самоуправните установи и на прет-
сметката ца одделните фондови; 

в) утрошокот на дотациите дадени од буџетот 
ца општествените организации; 

г) примената на прописите за ракувањето со 
општонародниот имот и со материјали од страна на 
државните органи и установи; 

25) вршење контрола над при,мената на пропи-
сите по пресметката и наплатата на сите буџетски 
приходи освен приходите од точ. 1 чл. 50, контрола 
на утрошокот на средствата дадени од буџетот на' 
стопанските организации на име дотации и сана-
ции, како и контрола над ^трошокот на средствата 
за инвестиции што се финансираат од буџетот 
(член 51); 

26) донесување решенија за времено запирање 
на исплатите по даетсмепсата на државните ор-
гани и установи (член 54 став 1). 

Работите од точ. 1—6, 8, 12, 16, 18—20 и 23 ги 
врши народниот одбор, работите од точ. 7, 9, И, 15, 
21 и 24 ги врши комисијата за буџет, работите од 
точ. 10, 14, 22 и 26 ги врши претседателот на народ-
ниот одбор, а работите од тон. 13, 19 и 25 ги врши 
соодветниот управен орган. 

IV 
Основен закон за општинскиот локален данрк и 

за месниот самопридонес („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/55): 

1) воведување општински локален данок (член 
1 ет. 1); 

2) воведување местен самопридонес врз основа 
на заклучок од собирот на избирачите, а со согла-
сност од народниот одбор на околијата (член 3 
ст. 1! и 4); 

3) давање согласност на воведувањето на месни-
от самопридонес за поодделни краишта на градот, 
општината, улица или група улици, села и заселпи 
(член а ат, 4). 

Работите од тот. 1^41 ш врши ^родниот одбор, 
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V 
Уредба за овластување на народните одбори 

за пропишување такси и данок на промет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/53): 

пропишувањето општински такси за престој на 
туристи во туристички места (член 6) - го врши 
народниот одбор. 

VI 
Уредба за давање овластенава на народните 

одбори на градовите, градските општини со одделни 
права и општините за проширување намената на 
определените наменски средства („Службен лист на 

- ФНРЈ", бр, 43/53): 
пропишувањето средствата чијашто намена со 

одделни прописи наведени - во членот 2 од оваа 
уредба е ограничена за одржување и изградба на 
станбени згради или за други одделни видови стан-
бена и комунална изградба, да можат да се употре-
буваат за сите видови одржување и изградба на 
станбено-комунални, културно-просветни, социјални 
и здравствени објекти (член 1 ст. 1 и 3) — го врши 
народниот одбор со согласност од народниот одбор 
на околијата. 

VII 
' Уредба за катастарот на земјиштето („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 43/53): 
1) определување членови на комисијата од по-

драчјето на катастарските општини што се разгра-
ничуваат (член 10 ст. 3); 

2) решавање на споровите околу разграничу-
вањето на катастарските општини на подрачјето 
на една административна општина (член II ст. 1); 

3) определување членови во комисијата за кла-
СЅфан е̂ на земјиштето (член 17 ст. 2); 

4) изложување на јавен увид на податоците од 
катастарскиот операт (член 19); 

5) определување членови во комисијата за из-
ложување на податоците од катастарскиот операт 
на јавен увид (член 19 став 2); 

6) решавање на приговорите на податоците за-
пишани во катастарскиот операт (член 20 ст. 2); 

7) контролирање и водење надзор ред пријаву-
вањето на сите станати промени во пооедовната со-
стојба, начинот на искористувањето и бонитетот на 
Земјиштето (член 21 ст. 3); 

8) поднесување барање за ревизија на катаста-
рот (член 20 ст. 1 Т01?. 2). 

Работите од точ. 1 и 3 ги врши соодветниот со-
вет а работите од точ. 2 и 4—8 соодветниот управен 
орган. 

VIII 
Уредба за данокот на доход („Службен лист на 

ФНРЈ^, бр. 56/53): 
проверувањето дали сите лица задолжени да го 

плаќаат данокот на доход се внесени во даночните 
распореди али во другите списоци на даночните 
обврзници к спроведувањето на промените во да-
ночните списоци (член 67 ст. 2) — го врши соод-
ветниот управен орган. 

- IX 
Уредба за заемите за инвестиции во стопан-

ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54): 
склучувањето договори за инвестиционен заем 

(член 2 (став 1 и член 4) — го врши претседателот 
на народниот одбор. 

X 
Уредба за кредитите за обртни средства и дру-

ги краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/54Ј и 14/55): 

склучувањето на договор за краткорочен кредит 
за подмирување текушти буџетски расходи кога тие 
расходи не ^тожат да се покријат со буџетски при-
ходи поради нерамномерно притечување на тие при-
хОДЈиђФ Ј̂ЕЅОф ва буџетската' година (чл^нз 26 стар 1) 
^ 1Ја народниот-одбор. 

XI 
Уредба за банките и штедилниците („Службен 

листана ФНРЈ", бр. 4/54): 
1) оснивање штедилници. (член 90 ст. 2); 
2) одобрување на статутот на штедилницата што 

ја основал и давање согласност на статутот на, ште-
дилницата што ја основала земјоделска задруга 
(член 93 во врска со чл. 65); 

3) именување директор на штедилницата што ја 
основал и давање согласност на именувањето на 
директорот на штедилницата што ја основала земјо-
делска задруга (член 92 ст. 3); 

4) вршење надзор над работата на штедилница-
та што ја основал и над работата на штедилницата 
што ја основале земјоделски задруги (член 97 ст. 1); 

5) донесување решенија од чл. 99 ст. 1 за: 
а) сменувањето на управниот "одбор на штедил-

ницата што ја основал и на штедилниците што ги 
основале земјоделски задруги; 

6) присилната управа над штедилницата што ја 
основал и штедилниците што ги основале земјодел-
ски -задруги. 

Работите од точ. Ј.—3 и 5 ги врши народниот 
одбор, а работите ед точ. 4 соодветниот управен 
орган, 

XII 
Напатствие за спроведување Решението за опре-

делување одделна такса за сместување во угостител-
ските дуќани ц 33, употреба износите наплатени на 
едш одделна такса за сместувале („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/52): 

работата од точката 1 ја врши соодветниот упра-
вен орган. 

Х1Џ 
Упатство за наплата ц контрола ца данокот на 

вдамдо на шѕтрт и алкохолни од јаихи (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/54): 

работите под ЈУ точ. 2-т-9, 14, 16, 17, 23-^25, 27, 
Ш 33, 34, 37, 40 и 41 џ под V точ. 6, 10, 12, 16, 20, 
31, 24 и 27 гц врши соодветниот управен орган, 

в) Селско стопанство 

XIV 
Основен закови за заштита на добитокот од за-

разните болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54): 
1) извршувале на пропишаните мерки ако не ги 

изврши физичко или правно лице (член 8); 
2) определување место за пазари на добитокот 

и за саеми; (член 19 ст. 1); 
3) определување место за изложби на добиток 

(член 19 ст. 1); 
.4) издавање пасоши за добиток (член 21); 
5) ставање во контумац добиток што крај гранич-

ната ветеринарна станица и без одобрение ќе по-
мине на територијата на Југославија и обавестување 
за тоа на ветеринарниот инспектор (член 31); 

6) пријавување на зараза на ветеринарниот ин-
спектор (член 34); 

7) преземање мерки трупот на пцовисаното жи-
вотно да се запази до доаѓањето на ветеринар 
(член! 34); 

8) наредување на издвојување, обележување или 
затворање на добитокот за кој се сомнева дека можел 
да се зарази или дека е заразен (член 37); 

9) грижа за одржување на просторот за зако-
пување на животинските трупови (член 42); 

10) грижа за труповите од пцовисаните животни 
или поради заразата убивеиите животни да се "уни-
штат или направат нецжодливи (член 42); 

И) обавестување на заинтересираните лица за 
содржината на наредбите на републичките и соју-
зните органи, за! мерките за спречување и отстрану-
вање на сточните зарази (член 48). 

Работите од точката 2 ги врши народниот одбор, 
од точ. 3 соодветниот со^ет, а од точ. 1 и 4—11 соод-
в е т н а У Ј Р ^ ! ? Рргајѓг. , ' 
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XV 
Основен закон за заштита на растенијата од бо-

лести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54): 

1) наредување групен преглед на земјиштата на 
своето подрачје со цел да се откријат опасни расте-
ниски болести и штетници (член 13); 

2) извршување на пропишаните мерки ако не ги 
изврши физичко или! правно лице (член 9); 

3) преземана мерки во случај на појава на опа-
сна растениска болест или штетник болеста одно-
сно штетникот да не се шири: (член 26 став1 2); 

4) обаћестување на народниот одбор на околијата 
за појава на болеста или штетникот (член 26 став 1); 

5) запознавање на заинтересираните лица со 
содржината на наредбите на републичките, и сојузни-
те органи (член 34). 

Работите од точката 1 ги врши соодветниот со-
вет, а од точ. 2—5 соодветниот управен! орган. 

XVI 
Правилник за пасошите за Добиток („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 7/51): 
работите од членот 15 точ. а), чл. 18, 21—23, 26 

м 34 став 1 од овој правилник: ги врши соодветниот 
управен орган. 

XVII 
Правилник за извршување Уредбата за откло-

нување и спречување на сточните зарази („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/49): 

работите од чл. 11, 14, 15а—г, 44, 46, 49 ст. 1 
ц 3, 53, 69, 71, 72, 76, 80, 88 точ. 2 а - ѓ , 99 став 2, 101 
,и 118 од овој правилник ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

XVIII 
Уредба за отстранување на губарот („Службен 

Јпист на ФНРЈ", бр. 29/49): 
1) оснивање комисија за борба против губарот 

-(член 8); 
2) наредување на задолжителна акција на гра-

баните и учествување во неа, во случај еко лицата 
задолжени на преглед и отстранување на. губарот не 

с се во можност со своја работна сила да извршат на 
своето земјиште отстранување на губарот (член 4 
ст. 1 и 2); 

3) надгледување на вршењето на Преглед на 
-своето подрачје и во случај на потребата организи-
рање, раководење и контролирање на работата за 
отстранување на губарот (член 5 ст. 1). 

Работите од точ. 2 ги врши народниот одбор, а 
од тон. 1 и 3 соодветниот управен орган. 

XIX 
Напатствие за спроведување на Уредбата за от-

клонување на губарот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/49): 

работите од точката Хг ги врши народниот од-
^бор, работите од точ. IX, Ха, Хб, Хд и Хз соодвет-
ниот совет, а работите од точ. VII ст. 1 и 2, Хв, Хѓ, 
Хе, Хж, Хи соодветниот управен орган. 

XX 
Општа уредба за водните заедници („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 6/52): 
организирањето избирање делегати што заинте-

ресираните лица ќе ги избираат за оснивачкото со-
брание односно за првото собрание на водната заед-
ница, кое ќе има над 500 членови (член 23 ст. 2) -
го врши соодветниот управен орган. 

XXI 
Наредба за сузбивање на компировата златица 

^,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/47): 
работите од точката 7 на оваа наредба ги врши 

-соодветниот совет, а работите од точ. 2 и 3 соод-
ветниот управен орган. 

XXII 
Напатствие за спроведување на Наредбата за 

сузбивање на компировата златица („Службен лист 
јна ФНРЈ", бр. 50/47): 

работите од точката 1 став 3, точ. 2 ст. 1, 2, 4 и 
5, точката 5 став 1 ш точ. 11. став 1 и 2 од ова напат-
ствие ги врши соодветниот управен орган. 

XXIII 
Правилник за отклонување мелитококоза (мал-

тешка бруцелоза) кај овци и кози („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 111/48): 

работите од членот 2 од овој правилник ги врши 
соодветниот управен орган. 

XXIV 
Правилник за дезинфекција на суровите кожи 

(„Службен лист ма ФНРЈ", бр. 88/49): 
работите од чл. 2 став 2 и чл. 4 став 1 ги врши 

соодветниот управен орган. 
XXV 

Решение за задолжителна продажба на ушурот 
од вршалките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53): 

работите од точката 6 на ова решение ги врши 
соодветниот управен орган. 

г) Шумарство 
XXVI 

Општ закон за заштита на шумите од пожар 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/47): 

1) раководење со работи околу гаснење пожар, 
одржување ред и другите работи од членот 17 
(член 17); 

2) грижи за организација на Исхраната на ли-
цата што се употребени за гаснење пожар (член 21); 

3) известување народниот одбор на околијата 
за избувнување шумски пожар (член 22). 

Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот 
управен орган. 

I XXVII 
Уредба за организација на шумско-техничката 

помошна служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
64/49): 

утврдувањето шумарски реони за вршење шум-
ско-техничка помошна служба (член 3 ст. 2) — го 
врши соодветниот совет. 

XXVIII 
Напатствие за заштита на шумите и шумските 

дрвја од штетни инсекти и заразни болести („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/49): 

Работите од точ. 1 и 9 став 1 од ова напатствие 
ги врши соодветниот управен орган. 

д) Трговија 
XXIX 

Уредба за инспекција на пазариштето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53): 

донесувањето прописи и мерки со кои се регу-
лира пазариштето, прометот на стоки и вршењето 
услуги во рамките на прописите од повисоките ор-
гани (член 1 во врска со членот 4 став 4) — го врши 
народниот одбор. 

ѓ) Туризам и угостителство 
XXX 

Уредба за угостителските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54): 

1) определување најголемиот број работници и 
службеници што можат да бидат запослени вон се-
зоната во поодделни угостителски претпријатија од-
носно дуќани (член 31 став 6); 

, 2) донесување правила за помали угостителски 
дуќани, во кои работат до 3 работници со петарда 
од народниот одбор на околијата (член 32 став 1); 

3) донесување одлука за давање помали угости-
телски дуќани на управување на работниците 
(член 31); 

4) давање помали угостителски! дуќани на ра-
ботниците на управување по пап на писмено при-
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фаќање на правилата со согласност од народниот 
одбор на околијата (член 34 став 2). 

Работите од точката 3 ги врши народниот од-
бор, а од точ. 1, 2 и 4 соодветниот совет. 

е) Занаетчиство 
XXXI 

Уредба за занаетчиските дуќани и занаетчи-
ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
б/54): 

1) определување на' распоредот и на задолжи-
телното работно време на занаетчиските организа-
ции (член 25); 

2) донесување правила за занаетчиските дуќани 
каде што имаат до три работници (чл. 29 ст. 1); 

3) донесување решение за давање помали за-
наетчиски дуќани на управување на работниците 
(член 31); 

4) давање одобрение за оснивање приватен за-
наетчиски дуќан (член 58); 

5) водење ев-иденција за приватните занаетчи-
ски дуќани од членот 71 (член 72). 

Работите од точ. 2 ад 3 ги врши народниот одбор, 
од точ. 1 и! 4 соодветниот совет, а од точ. 5 соодвет-
ниот управен орган. 

ж) Сообраќај и врски 
XXXII 

Одлука за поставана патни белези на јавните 
патишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54): 

работите од точката 3 од оваа одлука ги врши 
соодветниот управен орган. 

з) Задругарство 
XXXIII 

Уредба за имотните односи и за реорганизација 
на селанските работни задруги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/53): 

примањето и објавувањето на распоредното ре-
шение (член 41 ст. 1 и 2) - го врши соодветниот 
управен орган. 

XXXIV 
Уредба за земјоделските задруги („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 5/54):. 
давањето одобрение за отпочнување со работа 

на поодделни дејности на земјоделската задруга 
(член 22) - го врши соодветниот управен орган. 
2 ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И 

ГРАДЕЖНИШТВОТО 
I 

Основна уредба за генералниот урбанистички 
план („Службен лист на ФНРЈ", бр. 78/49): 

1) донесување генерален урбанистички план со 
согласност од народниот одбор на околијата (член 
3 и 11); 

2) оснивање урбанистички завод (член 9); 
3) вршење измени и дополненија во генерал-

ниот урбанистички план (член 12); 
4) утврдување основни поставки за изработка 

на генералниот урбанистички план, прифаќање на-
цртот на планот во начело и утврдување нацртот на 
генералниот урбанистички план (член 9 и 11); 

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

Работите од тон. 1—3 ги врши народниот одбор, 
а работите од точ. 4 и 5 соодветниот совет. 

II 
Уредба за изградба станбени згради на работ-

ниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/51): 

решавањето за доделување земјиште од општо-
народниот имот за изградба вл згради на инвести-

тор кој не располага со сопствено земјиште (член 5) 
— го врши народниот одбор, 

III 
Уредба за управување со станбените згради 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54): 
1) назначување шеф на управата на станбе-

ната заедница (член 5 став 3); 
2) надзор над управувањето и одржувањето 

на станбените згради (член 12 и 80 став 1); 
3) склучување договор за купопродажба (чл. 

13 став 2); 
4) определување бројот на становите во стан-

бена зграда која не е поделена на станови како 
градежна целост (член 14 став 7); 

5) пропишување станбена тарифа со потврда 
од народниот одбор на околијата (член 16 став 3); 

6) пропишување висината на надоместокот, на-
чинот на расподелбата и употребата на приходите 
за бавчите, градините и парковите, што им при-
паѓаат на одделни згради (член 21); 

7) донесување прописи за регулирање односи-
те меѓу корисниците на становите односно соп-
ствениците и потстанарите (член 23 став 3); 

8) склучување договор за користење на стано-
вите во зградите што ги подигнале стопански ор-
ганизации или установи (член 26 став 1); 

9) пропишување висината на надоместокот за 
сторените штети во становите (член 28); 

10) донесување прописи за регулирање одно-
сите меѓу куќниот совет и станбената управа (член 34): 

11) Решавање несогласност меѓу куќниот со-
вет и станбената управа (член 34); 

12) определување станбената управа или друг. 
орган да може да врши поодделни или сите работи 
од делокругот на куќните совети (член 36 став 2)х 

13) определување бројот на службениците на1 

станбената управа и нивно назначување (член 38 
став 2); 

14) потврдување на изборите и на отповикува-
њето на мировниот совет (член 39 став 2); 

15) определување делот на станарината на 
приватен сопственик на зграда што е вклучена во 
станбена заедница (член 45 став 1); 

16) пропишување начинот на расподелбата и 
употребата на станарината за приватни згради што 
не се вклучени во станбената заедница, а во нив1 

не живеат сопственици (член 45а став 2); 
17) пропишување кои поправки е должна да 

врши станбената заедница односно куќниот совет 
(член 51 став 3); 

18) пропишување условите за времето и сроко-
вите за отказ (член 58 став 1); 

19) решавање по жалба против решението на 
советот надлежен за комунални работи (член 67 
став 3); 

20) решавање по жалбата против решението 
на мировниот совет (член 67 став 2); 

21) решавање на споровите за поправките и 
одржувањето на станот ако мировниот совет во 
срок од 30 дена не го земе барањето во постапка 
или ако во срок од два месеци не го реши спорот 
(член 67 став 4); 

22) спојување на амортизациониот фонд и на 
фондот за одржување згради (член 69 став 2); 

23) определување делот на станарината што се 
уплатува во фондот за изградба станбени згради 
од средствата од амортизациониот фонд (член 71 
став 1); 

24) определување процентот на закупнината од 
деловните простории кој се уплатува од аморти-
зациониот фонд во фондот за изградба станбени 
згради" (член 71 став 2); 

25) укажување на куќниот совет и станбената 
управа на откривените неправилности (чл. 80 ст. 2); 
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26) повикуваше одговорните лица да ја надо-
местат штетата во срокот што ќе им се определи 
(член 80 став 3); 

27) распушташе на куќниот совет (чл. 81 ст. 1); 
28) определување присилна управа во случај на 

распушташе на куќниот совет (член 81 ст. 1 и 2); 
29) определуваше срокови за склучување нови 

договори за !фрметење на станови и станбени про-
стории (член 84 став 1); 

30) определувавме срокови за регистрација нови 
договори кај станбената управа (член 84 став 2); 

31) долесурање решение за вклучуваше стан-
бена зграда во станбена заедница (член 14 став 1); 

32) донесување прописи за враќаше згради 
односно станбени простории на нивната намена до-
колку тие згради се употребуваат за даути цели 
Силен 86); 

33) донесување прописи за определување на-
,чинот на располагањето со станови и со станбени 
; згради со кои: непосредно располагаат поодделни 
надлештва к установи (член 88); 

34) донесуваше прописи за начинот на кој фон-
довите што ќе се расподелува^ на фон-
дови во смисла, џа. уредбата (член 90); 

35) пропзшуфање казни за повреда на одреда 
Сите од уредбата (член 93). 

Работите др, точ. 1, 5—7, 9, 10, 12, 14—19, 22—24 
/И 32—35 га,врши наредено^ одбор, од точ. 8, 11, 
20, 21 и 27-30 соодветниот севет, работете од точ-
ката 3 претседателот на народниот одбор, а рабо-

.тите од тон. 2, 4, 13, 25, 2^ и 31 соодветниот упра-
вен орган. 

IV 
Одлука, за начинот на уплатата м употребата на 

средствата на фадфошт за кредитирање на стан-
,бенита изградба X,Службен тест на ФНРЈ", бр. 
15/55): 

работите од точ. 5 став 3, 18 став 2 и 19 под 
а и б од оваа одлука ги врши народниот одбор, ра-
ботите од точката 15 ооодаетдаиот е̂дает, а работите 
од точ. 9 и 23 став 1 соодветните управен орган. 

V 
Решение за задолжителна статистичка реги-

страција на сите градежни објекти пред почетокот 
и по завршетокот на градењето, ќато х на сеете ур-
нати градежни објекти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54): 

работите од точката 5 ги врши соо,дветниот 
управен орган. 

3. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ 
I 

Општ заков за спречување и отстрадуваде на 
Заразните болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/48): 

1) водење под раководство на надлежниот ре-
публички орган непосредна борба против заразни-
те болести на своето подрачје (член 3); 

2) организирање на поучувањето и обавесту-
вањето на населението за заразните болести, за 
хигиенските мерки за нивно спречување, како и за 
првите мерки што треба да се преземат ако се 
појават заразни болести (член 4); 

3) овозможување и контролирање на спрове-
дувањето на мерките приведени во точ. 1 член 8 
од законот (член 9 точ. 1); 

4) вршење со законот определени права и 
должности спрема здравствените установи што ги 
основал (чл. 9 точ. 2); 

5) организирање, во соработка со општестве-
ните организации и изводење затрупување бари, 
исушување мочуришта, подигање уреди за снабду-
вање со вода и други асанациони работи (член 9 
точ. 3); 

6) контролирање на извршувањето на мерки! е 
што се должни граѓаните да ги преземат со цел 
да се спречат и отстранат заразните болести (член 
9 точ. 4); 

7) обезбедување, во случај на епидемија, зграда 
за времено сместување на болните, други потребни 
простории, како и помошен материјал потребен за 
извршување на санитарвдо-епидемиолошките мерки 
(член 9 точ. 5); 

8) обезбедување преносот на болни во болни-
ци (член 9 точ. 6); 

9) обезбедување исхраната на лицата што се 
издвоени во карантин како и на оние чии храниш 
тели се упатени во болница или издвоени со цел 
на отстранување на заразни болести (чл. 9 тон. 7); 

10) обезбедување станот, храната и превозот за 
персоналот на здравствената струка, што престо-
јува во место на народниот одбор заради презема-
ње санитарно-епидемиолошки мерки (чл. 9 точ. 8); 

11) водење евиденција за состојбата на зара-
зните болести на своето подрачје и известувања 
народниот одбор на околијата за тоа (чл. 9 точ. 9). 

Работите од точ. 8—10 ги врши соодветниот со-
вет, а работите од точ. 1—7 и 11 соодветниот упра-
вен орган, 

И 
Основен закон за санитарната инспекција („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/48): 
1) укажување помош на санитарната инспек-

ција при 'извршувањето на нејзините задачи (член 
12 ст. 2); 

2) преземање, по предлог од санитарниот ин-
спектор, мерки од членот 14 на законот (член 14); 

3) известување непосредно повисокиот орган 
ако не се согласува со мерките преземени од стра-
на на санитарниот инспектор (член 15 ст. 2). 

Работите од точ. 2 ги врши соодветниот совет 
а работите од точ. 1 и 3 соодветниот управен орган. 

ЈП 
Уредба за здравствениот надзор над животните 

прехрани („Службен лист на ФНРЈ4', бр. 54/48): 
примањето на чување запленетите животни 

продукти или предмету (член 14 став 1) - го врши 
соодветниот управен орган. 

IV 
Уредба за отклонување на ендемискиот сифилис 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/49): 
организирањето работата, на сузбивање шдеми-

скрот сифилис и осигурувањето на потребните про-
стории и превозни средства (член 3 став 3) - го 
врши соодветниот управен орган. 

V 
Општо напатствие за организација на службата 

за заштита н издигцурање на народното здравје 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48): 

работите од точката V во врска со оснивањето 
здравствени установи ш врши народниот одбор, а 
другите работи соодветниот управен орган. 

VI 
Општо напатствие за пријавуваше, преглед, ле-

кување и евиденција на лицата болни од трахома 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/49): 

работите од точката 3 ст. 2 и 3 и точката 13 
став 1 ги врши соодветниот управен орган. 

VII 
Правилник за оснивање, организација к рабо-

тење на здравствените станица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/49): 

работите од членот 2 ст. 1 и 2 ги врши народ-
ниот одбор. 

VIII 
Одлука за задолжително пријавување на ту-

беркулозата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/65): 
работите од топката 3 ги врцгц соодветниот уггр:: -

вен; орга.^ " ^ -
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4. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ГРИЖИ 

I 
Уредба за паричката помош ца 

чиишто храните ли се наоѓаат на дадв^и?!^ 
служба во Југословенската народни л̂шмши ( се-
знаен лист на ФНРЈ", бр. 6 9 / 5 2 У ^ ^ ^ ( " С Л у 

^ Ј Л 0 б е ^ Д у в а њ е ИЗДР1Рка на хранителот и на 
ф а м и л Ѕ а а к о бранителот остане наполно 

^ Т ^ п Т ^ 0 ^ 3,а р а б ( т ' " в е м а правов^со-цијално осигурувани (член 7); 
2) следење на проЈ^нете кај корисникот на по-

стојана социјална помош к м К Т К ^ Д 
влијание на намалувањето или укинувањето^ со-
цијалната помош (члбн 10). Ј 0 0 

^ л Е ^ ! ' ^ о д 1 т соодветниот совет, а работите од тон. 1 соодветниот у п р Ѕ Н ^ Г ' 

5. ВО ОБЛАСТА Н А РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
^ I 

м п а ^ ! да ^ зало!С^ув^ат жени а 

донесувањето решенија во случај ако не се ло-

в м ^ Т ѓ ^ ^ Ј ^ ^ 1 1 ежу вено работно 
^ о ! х 2 м и с и ^ а т а ОД членот 2 на у р е а т а и 

ОДООР Н а иР^пРиЈа-п,ето о д н Ѕ т р " 
Ѕ ^ в 4 . У С Т а а 0 З Д Т а ( Ч Л е а 8 ) - "ЧИИ соодвет. 

II 

л и Ј Г ^ ј Г ^ Ѕ ) " - ^ - ^ ( , , с , у ж б в а 

2) аривдњо врвови и упатувале на спои по 

и Г Ѕ Г н а 1 , 9 0 , 0 0 1 ш 

3) грижи ар сместувале на учениците во сто. 

к о в Работела 
4) е е ш т њ е комисија за разместува^ на до. 

куороЈште ученици во с т о п а н с т е ^ ^ едЅи те 
Други ^претпријатија (член 81 ст. 1). 

Работите од точ. 4 ги врши соодветниов' естет а 
работите од тон. 1 - 3 с о о д а е т н , Д Ѕ ^ Ј Ѕ 

Ш 
^ повластиците и воздухопловна за 

лицата што с е на годишен одмов ѓ Слушам. ш и 
на ФНРЈ", бр. 48/50): („иовгбен лист 

работите од точката 2 став 3 ги врши соодвет-ниот управен орган. , соодвет 

IV 
Општо напатствие за здобивање стручната спре-

тоиЅ^ТЅ^^ " Р ^ ^ о растеше во нр^т-вриЈаздетв („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52) -
У Л р а ^ ^ н . 0 Д ТОЧКаТа 6 т ВРПОТ ^ Д ^ н и о г 

„ П ^ п м в ж за звањата и платите па службени, 
тате на комуналците банки и штедилници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/54): ^ ^ 

работите од тон. 3—5 што се однесуваат до ште-
дилниците ги врши народниот одбор, Ј 

VI 
Упатство за хонорарите службеници („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 1/54): 
работите од точката а став 2 н точката 9 ги 

врти соодветниот, управен орган, 

^ 6. ВО ОБЛАСТА Н А ЦРОСБЕТАТА И 
КУЛТУРАТА I 

I 
Општ закоц за управување се училиштата 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/55): 
1) оснивање и укинување со согласност на на-

родниот одбор на околијата училишта за општо 
образование (член 4 и 30); 

2) потврдување на правилата за внатрешниот 
ред и работата на училиштето, што ги донесува 
училишниот одбор (член 5); 

3) именување определен број членови во учи-
лишните одбори на училиштата за задолжително 
општо образование (член 8 тон. 1); 

4) утврдување бројот на членовите 1ѕа учили-
шниот одбор за училиштата за задолжително оп-
ило образование (член 9 ст. 2); 

5) утврдување бројот на членовите на учили-
шниот одбор што ги именува народниот одбор, кака 
и бројот на членовите што ги избираат собирите на 
избирачите, Наставничкиот совет, стопанските здру-
женија и организациите и училиштата за задолжи-
телно општо образование (член 9 ст. 2); 

6) определување кои собири на избирачите, сто-
пански организации и здруженија вршат избор на 
членовите на училишниот одбор на училиштата за 
задолжително општо образование (член 9 ст. 3); 

7) распуштање на училишниот' одбор и опреде-
лување избори за нов училишен одбор (член 11 
став 3); 

8) обезбедување материјални средства за учи-
лиштата за задолжително ошито образование (член 
де); 

9) донесување претсметка на училиштата што 
ги оснива тој (член 30); 

10) сдроведување на прописите за задолжително 
посетување на училиштата (член 30). 

Работите од точ. 1—9 ги врши нападниот одоор, 
а работите од точ. 10 соодветниот управен орган. 

II 
Уредба за оснивање центар за водадошско воена 

воспитание на народот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53): 

именувањето стручен одбор за раководење со 
центарот за вонармиско воспитување на народот 
(член 4 став 2) — го врши соодветниот совет. 

III 
Уредба за организација на службата за пред-

војничка обука („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53): 
1) раководење со службата за предвојничка 

обука и грижи за нејзината организација и спрове-
дувањето на подрачјето на општината (член 1); 

2) непосредно организирање и грижи за наво-
денето на предвојничката обука на работничката и 
селската младина на своето подрачје, вршење над-
арЈ) над работата на наставните центри за изводење 
на предвојничка обука на работничката и селската 
младина и над извршувањето на обврските на сто-
панските претпријатија во врска со оваа /обука, 
грижи за евидентирање на сите обврзници на пред-
војничката обука и обезбедување нивно вклучување 
во предвојничката обука (член 3); 

3) вклучување на сите обврзници во предвој-
ничката обука (член 2); 

4) формирање комисија за прашањата на пред-
војничка^ обука за подрачјето на општината (член 
6 ст. 1 и 2); 

5) вршење работи на администрацијата во врска 
со службата за предвојничка обука (член 7). 

Работите од точ. 1, 2 и 4 ги врши соодветниот 
совет, а работите од точ. 3 и 5 соодветниот управен 
орган. 
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IV 
Напатствие за работата и снабдувањето на 

школските кујни („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/50): 

работите од тон, 1, 4, 9, 20 и 23 ги врши Соодвет-
ниот управен орган. 

7. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
I 

Закон за државните матични книги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/46): 

1) водење матични книги (член 4 ст. 1, чл. 10, 
30, 38 стаж а и 441 став 1); 

2) заклучување на крај' на секоја година на! ма-
тичните книги и испраќање заверен примерок до 
надзорниот орган (член 9 став 2); 

3) вршење исправки во матичните книги (член 17). 
Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот упра-

вен орган. 
II 

Закон за личните имиња („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/47): 

1) давање фамилијарно и родено име на дете од 
непознати родители, како и давање име на дете ако 
^(родителите за името на детето не се спогодат или ако 
ни еден: од родителите не е жив, или се спречени 
',ца го вршат родителското право (член 5 став 3 и 
член 7 став 2); 

2) примање изјава со која дете постаро од 16 
години што е родено вон брак, го задржува своето 
'дотогашно презиме во случај кога родителите до-
полнително склучат брак) (член 10). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

III 
Основен закон за прекршоците („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 46/51): 
1) пропишување парична казна за прекршоци до 

1.000 динари (член! 8 точка а); 
2) наредување за задржување лице во пијана 

состојба што ќе се затече при вршењето на прекр-
шок во место вон седиштето на судијата за прекр-
шоци (член 97 став 2); 

Работите од точката 1 ги врши народниот од-
бор, а работите од точката 2 соодветниот управен 
орган. 

IV 
Закон за правната положба на верските заед-

вгхцл („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53): 
определувањето на употреба ѕвона по црквите, 

храмовите и другите црзсвени згради во случај на 
општа опасност (член 17) — го врши соодветниот 
управен орган. 

V 
Уредба за контрола на посадата на пловилата 

во внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/50): 

примањето пријава во случај на пристанување 
пловило вон определените пристаништа поради виша 
сила, како и примање пријава на странско пловило 
за пристанување вон определените пристаништа 
(ч,л. Ч став 1 и чл. 8 став 1) — го врши соодветниот 
управен орган. 

VI 
Уредба за( сообраќајот на јавните патишта 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/50): 
пропишувањето за поодделни видови моторни 

возила помала брзина за движење низ населени 
места (член 13 став 4) — го врши народниот одбор. 

VII 
Обвезно напатствие за служба на одбрана од 

ножар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/46): 
работите од точката 9 ги врши соодветниот со-

вет, а работите од точ. 10 став 1 л тон. 11 ѓгвќ 1 
соодветниот управен орган. 

VIII 
Правилник за извршување на Законот за др-

жавјанството на Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/46): 

рабатите од чл. 2 и 9 став 1 ги врши соодветниот 
управен орган. 

IX 
Наредба за заштита на посевите од пожар 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/46): 
работите од точ. 1 под I и точ. 2 под II ги врши 

соодветниот управен орган. 
X 

Напатствие за ораните за цедење на службата 
на граѓанките состојби („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 79/40): 

работите ор точката 1 став 2 ги врши соодветни-
от управен орган. 

XI 
' Напатствие за постапката со најдените предмети 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 93/49): 
работите од точ. 1—6 и 7 став 1 ги врши соодвет-

ниот управен орган. 

8. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО 
ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ 

I 
Уредба за продавање станбени згради од општо-

народниот имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53): 
1) продавање помали станбени згради во општо-

народниот имот на државјани на ФНРЈ (член 1); 
2) распишување јавно наддавање за продажба на 

зграда (член 3 став 1); 
3) донесување прописи за спроведување на јавно-

то наддавање (член1 3 став 2); 
4) склучување на писмен! договор за купување 

и продажба на згради (член 4 став 2); 
5) донесување одлука продажба на зграда да не 

се врши со јавно наддавање туку на друг начин и 
определување на тој начин (члш 5); 

6) одлучување по барање од лице во зградата 
што се продава на јавно наддавање зградата да му 
се продаде на тоа лице иако тоа не учествувало на 
јавното наддавање (член 6). 

Работите од точ. 1, 3, 5 и 6 ги врши народниот 
одбор, работата од точката 4 ја врши претседателот 
на народниот одбор, а работата од точката! 2 ја врши 
соодветниот управен орган. 

II 
Напатствие за извршување на Уредбата за вкни-

жување цравото на сопственост на државен неподви-
жен имот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/49): 

работите од точката V ст. 1 и 2 ги врши соодвет-
ниот управен орган. 

9. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 
I 

Основен закон за бракот („Службен лист на 
ФНРЈ", 65. 29/46): 

1) давање овластение за склучување брак кај! 
друг народен одбор доколку свршениците сакаат да; 
склучат брак во некое друго место (член 26 ст. 3);' 

2) присуствување при склучувањето на бракот, 
прогласување на склучениот брак и потпишување на/ 
книгата на венчаните за изјавената согласност на/ 
брачните другара (член) ТП, 35 став 4 и 36 став 1); 

3) запишување на бракот во книгата на венча-
ните (член ст, %)\ 

4) примање скијава за стапување во браќ (член 
29! сѓ. 1); 

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

Работите од точ. 2 и 5 ги врши претседателот на! 
народниот одбор, 11 работите од точ. 1, 3 и 4 сооД^ 
ветниѕот управен орган. 
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II 
Закон за избирачките списоци („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 58/46): 
1) издавање уверение заради гласање во ме-

стото во кое ќе се најдат избирачите за време на 
избо!)ите (член 5 стг 4); 

2) составување и водење на избирачките спи-
соци (член 6 ст. 1 и чл. 9); 

3) составување на азбучен именик (член 14 ст. 1); 
' 4) објавување на потврдените избирачки спи-

соци (член 16); 
5) препишување на избирачките списоци секоја 

петта година (член 17 ст. 1); 
6) вршење исправки во избирачките списоци 

(член 18 ст. 1 и 2); 
7) вршење исправки на избирачките списоци 

секоја година во текот на месец јануари (член 20 
став 1). 

Работите од точ. 1—7 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

III 
Општ закон за државните архиви („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 12/50): 
оснивањето на архива во големи градови и во 

историски значајни градови (член 2) - ' г о врши на-
родниот одбор. 

IV 
Закон за извршување на казните, мерките за 

безбедност и воспитно-поправителните мерки („Слу-
жбен! лист на ФНРЈ", бр. 47/51): 

временото бришење од избирачкиот список на 
лице осудено на казната ограничени^ на граѓанските 
права (член 78) — го врши соодветниот управен 
орган. 

V 
Закон за правата и должностите, избирањето и 

отповикот на сојузните на,родни пратеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/53): 

1) свикување собир на. избирачите и раководење 
со неговата работа до избирањето на претседател-
ство на собирот (член 59 ст. 1 и член 61 ст. 1); 

2) определуван^ места за изложување изводи 
од огласот за потврда на кандидатури и изборни па-
роли (член 95). 

Работите од точ. 2 ги врши народниот одбор, а 
од точ. 1 претседателот на народниот одбор. 

VI 
Закон за прометот на земјишта и згради („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 19/55): 
1) купување земјишта и згради од приватни ли-

ца, општествени организации и здруженија (член 32); 
2) давање во замена за друго селскостопанско 

земјиште или продавање на такво земјиште заради 
купување друго селскостопанско земјиште од при-
ватно лице (член 33 ст. 1); 

3) давање градежно земјиште во општествена 
сопственост на кое приватно лице подигнало или 
има намера да подигне станбена зграда во замена 
за друго градежно или селскостопанско земјиште во 
сопственост на приватно лице (член 33 ст. 2); 

4) продавање станбени згради со најмногу два 
стана од општествена сопственост на приватни лица, 
на општествени организации и на здруженија (член 
35 ст. 1); 

5) купување земјишта и згради од лице кое по-
дало барање за отпуст од државјанството (член 66а); 

6) склучување договор за купување и продажба 
на земјиште (член 36 ст. 1). 

Работите од точ. 1—5 ги врши народниот одбор, 
а работата од точ. 6 ја врши претседателот на на-
родниот одбор. 

VII 
Закон за заштита на гробовите на паднатите 

борци во Народноослободителната војна и на жртвите 
на фашистичкиот терор („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 29/54): 

1) грижи за одржување и чување на гробовите 
од паднатите борци (член! 2 ст. 1); 

2) решавање за пренесување на п,осмртните оста-
тоци од паднатите борци и жртвите на фашистич-
киот терор, што се закопани во поединечни гробови 
на подрачјето на општината, на месните гробишта 
во одделна парцела или на одделно место (член 4); 

3) давање одобрение за пренесување на посмрт-
ните остатоци од паднатите борци! по барање од ро-
дителите, децата, брачниот другар, братот ЛЈЛИ се-
страта на загинатиот (член 4 втората реченица); 

4) водење евиденција за земјиштата на кои се 
наоѓаат гробовите и гробиштата од паднатите борци 
и од жртвите наЈ фашизмот (член 6). 

Работите од точ. 2 ги врши народниот одбор, а 
работите" од точ. 1, 3 и 4 соодветниот управен органу 

VIII 
Закон 'за наследувањето („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 20/55); 
1) доставување смртовница до оставинскиот суд 

(член 193 ст. 1); 
2) вршење попис и проценка на имотот и достап 

вување податоци до судот за тој попис и проценка' 
(член 201 ст. 1 и чл. 202); 

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

4) давање податоци на судот за земјишниот лен 
сед на наследникот (член 227 ст. 1); 

5) примање земјиште односно предмет од за-
останатата кога нема или не се знае дали имаГ 
наследници (член 233). 

Работите од точ. 1—5 ги врши соодветниот 
управен орган. 

IX 
Уредба за организација на сеизмолошката слу-; 

жба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/49): 
доставувањето микросеизмички извештаи (член 

6) — го врши соодветниот управен орган. 
X 

Правилник за прибавување раѓањето и смртта, 
за примање изјава на последна волја и за постапката!у 

со имотот од лицата умрени; на бродовите на тргов-х/ 
ската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на! 
ФНРЈ", бр. 109/49): 

работата од членот 7 на правилникот ја врши 
соодветниот управен! орган. 

XI 
Решение за оснивањето и надлежноста на Соју- / 

злото биро за унапредување на административното 
работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/50): 

работите од точката 5 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

XII 
Правилник за одликувањето за цредвојничката 

обука („Службен: лист на ФНРЈ", бр. 31/52): 
работата од членот 5 став 2 ја врши претседа^ 

телот на народниот одбор. 

XIII 
Правилник за извршување на Законот за вое-

ната обврска на државјаните на Федеративна Народ-
на Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ% 
бр. 37/52): 

работите од чл. 3 под б, членот 8 под в и г9 
чл. 21, 24 и 27 ги врши соодветниот управен орган. 
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ПРИЛОГ II 
1. ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

а) Работи од општите стопански прописи 
I 

Општ закон за народните одбори („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/52): 

донесувањето на општествен план држејќи се за 
обврските што произлегуваат од основните (пропор-
ции: определени со општествениот план на народната 
република (член 13 ст. 1) - го вршат двата собори 

, јрамноправно. 

II 
Основен заков за издавачките претпријатија и 

издавачките установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/55): 

1) оснивање издавачки ^претпријатија со прет-
ходна согласност од републичкиот совет за просвета 
и култура (чл. 10 и 12 став 1); 

2) давање претходно одобрение на стопанските 
и општествените организации и на група граѓани 
да можат да о сливаат издавачки претпријатија со 
согласност од републичкиот совет за просвета и 
'култура; (член 11); 

3) давање одобрение, со согласност од републич-
киот совет за просвета и култура, за промена на 
предметот на работењето на издавачко претпри-
јатие што го основала стопанска или општествена 
организација или група граѓани (член 19); 

4) населување и отповик на аденовете до изда-
вачкиот совет и пред истекот ма времето за кое ел 
именувани -(член 23 ст. 2 и 3 и член 24 став 2); 

5) вршење општ надзор во поглед исполнува-
њето на обврските од страна на издавачките прет-
пријатија, издавачките установи и новинските прет-
пријатија, како и други организации и лица што 
издаваат поодделни публикации (член 48 ст. 1)", 

6) забрана на стопанска или општествена орга-
низација, на поодделни лица и на приватни правни 
лица, гал во текот на две години еднаподруга ќе 
бидат двапати казнети за некој од стопанските пре-
стапи од чл. 51 и 58 нази за прекршокот од чл. 54, 
да се занимава со издавале на други публикации, 
освен со издавање на повремени списи според одред-
бите од Законот за печатот (член 49). 

Работите од точката 1 ги вршат двата собори 
рамноправно, работите од точ. ѕ2—4 соодветниот со-
вет, а работите од точ. 5 и 6 соодветниот управен 
-орган. 

III в 

Уредба за накнадите, наградите к повластиците 
на пронајдувачот^, новатодоте и рационализаторите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/49): 

1) утврдување основот на надоместокот за тех-
ничкото усовршување со претсметката на рентабили-
тетот и определување висината и начинот на испла-
тата на надоместокот, таќо за првата така и за 
секоја наредна година, за техничките усовршувања 
без оглед каде се искористува техничкото усовршу-
вање (член 18 ст. 1 и член 23 ст. 1); 

2) изводење на претсметката на рентабилитетот 
за примена на пронајдокот во организационите 
единици што се наоѓаат во нејзината надлежност 
(член 20 ст. 2); 

3) установување секоја наредна година процент 
на надоместокот што ќе се применува врз оној дел 
на основот на надоместокот што отпаѓа на народниот 
одбор (член 23 ст. 3); 

4) исплатување на надоместокот за техничкото 
усовршување што се применува во организационите 
единици во негова надлежност (член 24). 

Работите од точ. 1—4 ги врши соодветниот ,упра-
вен орган. 

IV 
Уредба за Организацијата и работата на Соју 

зихвот уред за, мерен и драгоцени метали („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53): 

1) барање органот на Уредот за мерки и драго-
цени; метали да преземе дејства што ги смета на-
родниот одбор за потребни а. кои"спаѓаат во делокруг 
на уредот (член Ц ст. 1); 

2) Укажување на Уредот за мерки и драгоцени 
метали и на неговите органи на недостатоците во ра-
ботата на нивните службеници, барање да се започне 
дисциплинска постапка против овие службеници по-
ради повреда на нивната службена должност и ба-
рање уредот односно негов орган да спроведе потре-
бен давид во врска со тоа (член И став 2). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот 
совет. 

V 
Уредба за оснивање претпријатија и дуќани 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 30/54); 
1) оснивање претпријатија и дуќани (член 4 

став 1); ^ 
2) давање согласност за распуштање на работ-

ничкиот совет и управниот одбор на претприја-
тието. 

Работите од точ. 1 и 2 ги вршат двата собори 
рамноправно 

VI 
Уредба за престанок на претпријатијата и ду-

ќанине С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53): 
1) одлучување за преземање санација на прет-

пријатие (член 20 ст. 3 и 4); 
2) одлучување за преземање санација на прет-

пријатие вон постапката на присилна ликвидација 
ЈЕое не може да им одговори на своите стопански и 
општествени обврски (член 25 став 1). 

Работите од точ. 1 и 2 ги вршат двата собори 
рамноправно. 

VII 
Уредба за стопанските претпријатија што про-

изведуваат за определена нетреви на Југословенската 
наредеа армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53): 

1) давање претходна согласност на правилата на 
претпријатието за воени потреби, ако е дадено одо-
брение за конституирање на претпријатието (член 
10 ст. 1); 

2) распуштање, оо претходеа согласност од др-
жавниот секретар за работи на народната одбрана, 
на работничкиот совет и на управниот одбор и 
распишување нови избори, како и сменување на 
директорот на претпријатието во кое не се избираат 
органи (член И); 

3) одлучување, со претходна согласност од Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана, за престанок на претпријатие (член 19); 

4) решавање по предлог од Државниот секрета-
ријат за работи на народната одбрана за распуштање 
на работничките совети и управните одбори и за 
распишување нови избори, или за разрешување 
на директорот, како и донесување решенија за при-
силна управа (член 24). 

Работите од точ. 1—4 ги вршат двата собори 
рамноправно. 

VIII 
Уредба за здружување на стопанските органи-

зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53): 
1) регистрирање на договори за заедничко вр-

шење стопански работи, односно за оснивање заед-
нички институти и установи (член 4 ст. 5); 

2) давање на органите на комората препораки 
за работа, укинување и поништување на одлуките 
на комората што се во спротивност со прописите, 
сменување на -цртаните на комората ако работат 
спротивно на прописите и давање согласност на на-
значувањето на секретарот на комората (член 8); 
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3) вршење контрола над законитоста на поод-
делни акти на комората (член 9); 

4) одобрување статути на коморите (член 15 
став 4); 

5) оснивање комора во областа на трговијата, 
угостителството и занаетчиството (член 2^ 6т. 2); 

6) оснивање заедничка комора! во облака на 
трговијата, угостителството и занаетчиството за под-
рачје на две или повеќе околии (член Ш став 8); 

7) сменување на органите на комората цгѓо Ја 
основал, ако работат спротивно на прописите за 
нивното работење (член 31). 

Работите од точ. 2 и 4—7 ги вршат двата собори 
рамноправно, ат работите од точ. 1 и 3 соодвбтаЈјотѓ 
управен орган. 

IX 
Уредба за расподелба на вкупниот приход на 

стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54): 

определувањето со општествениот план На око-
лијата и со прописите донесени врз основа на репу-
блички и сојузни прописи рамките за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
што ја врши народниот одбор на општината со сво-
јот општествен план (член 44) - го вршат двата 
собори рамноправно. 

X 
Одлука за пресметување на успехот на стопан-

ските организации по одделни економски единици оо 
примена на методот за пресметување спрема посто-
јаните цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/65)1 

работата од точката 3 ја врши соодветниот совет. 

XI 
Уредба ЗА заедниците на електростопанските 

претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр, 4/64): 
определувањето на тарифата за продажба на 

електрична енергија на потроОтувач^гге но предлог 
од дистрибутивно претпријатие (член 34 став 1) - го 
вршат двата собори рамноправно. 

б) Финансии 
XII 

Основен закон за буџетите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/54): 

1) донесување буџет на околијата (чл. 2 и 28); 
2) определување (намената на средствата! што 

се дотираат на инвестициониот фонд и условите под 
кои тие можат да; се користат (член в став 2); 

3) располагање со резервниот фонд на буџетот 
(член 9 став 3); 

4) давање овластени ја на комисијата за буџет 
да располага со делот од резервниот фонд (член 9 
став 5); 

5) одлучување за оснивање и укинување на 
одделни фондови (член 10); Ф 

6) распишување заеми преку јавно запишување 
(член 20 став 1); 

7) донесување одлука за времено финансирање 
(член 29 став 3); 

8) извршување на буџетот (член 33 ст. 1 и 4); 
9) доставување на буџетот до народите одбори 

на општините на забелешки (член 27); 
10) донесување тримесечни планови (член 32 

став 2); 
11) донесување месечни благајнички планови 

(член 32 став 2); 
12) именување комисија за буџет (член 33 став 2); 
13) извршување на претсметката на приходите к 

расходите на секретаријатот на народниот одбор 
(член 34 став 4); 

14) вршење ветрова над работата на самтвогкнла" 
качите (член 35 став 2); 

15) одобрување на претсметката и 'фина-нсирање 
на државиве органи и установи што се отпиваат во 
текот на буџетската година (член 39 став 1); 

16) одобрување пренесување и распоред на сред-
ствава на Нови органи, установи и нивни организаци-
они единици (чен 39 став 3); 

17) водење евиденција за извршувањето на прет-. 
сметката на приходите и расходите (член 41 став 2); 

18) определување фондови и други извори на' 
средства од кои ќе се исплатуваат стасаните а не-
измирените обврски на стопанските организации по1 

кои народниот одбор презел гаранција кај банката 
(член 44 став! 1); 

19) определување намената на изворите на при-
ходите и начинот за управување со одделните фонч 
деви (член 46 став 1); 

20) одобрување на претсметката на приходите и 
расходите на одделниот фонд (ЧЛ̂ НЈ 48 став 2); 

21) составуван^ на завршната сметка за оства-
рените приходи и извршените р а с х о д и доставува-
ње до надлежниот орган (член. 4в ст. 1 и 2); 

22) поднесува-ње на завршната сметка за извр-
шувањето на буџетот на претрес на претставничкото' 
тело (член 49 став 4); 

23) одобрување на завршната сметка (член 49, 
став 5); 

24) вршење контрола во смисла на членот 60 нада 
а) примената на прописите ^пресметката и 

платата на сопствените приходи на државните оргаѕћѓ 
и установи, за прострање на сре^тата на заемите) 
и реони буџетски приходи, како и над примената кЅ^ 
прописите за наплата на такси; 

б) извршувањето на претсметката на државните 
органи и установи, установите со самостојно фићан-; 

сираче, самоуправните установи и на претсметката' 
на одделните ,фондови; 

в) трошењето на дотациите дадени од буџетот 
на општествените организации; 

г) примената на преписите за ракувањето со оп-
штонародниот имот и со адодогјаои од страна на 
државните органи и установи; 

25) вршење контрола над примената на пропи-
сите за претсметката и наплатата на сите буџетски 
приходи освен "Приходите од а т . 1 членов 50, кон-
трола на трошењето на средствата дадеки од буџетот, 
на сгтадожѓоте орѓћѕб^да^ на Ше д е т а л а или 
санација, жеко и конзола нед трошењето на сред-
ствата за Јравастициите што се финансираат од бу-
џетот (член 51); 

36) донесување решение за времено запиран^ на 
исплатите по претсметката на државната органи и 
установи (член 54 ст. 1). 

Работите од точ. 1—7, 12, 16, 18—20 и 33 ги 
вршат двата собори рамноправно, а работите од точ. 
8—10, 15, 31 и 24 комисијата за буџет, работите од 
точ. 11, И 29 и 38 претседателот на народниот одбор, 
а работите од точ. 13, 17 и 25 соодветниот управен 
орган. 

XIII 
Основен закон да општинскиот локален денон 

и месниот самопридонес („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/55): 

давањето согласност за заведување местен са-
мопридонес, ако се заведува за потребите на општи-
ната (чл. 3 ст. 4) — го вршат двата собори рамно5" 
правно/ 

XIV. 
Уредба за лотаримте и за другите шри На среќа 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/52): 
1) издавање одобрение за лотарија и друга игра 

на среќа ако вредноста па издадените среќки не пре-
минува милион динари (член 2 точ. а); 

2) вршење надзор над приредувањето на Л0-
тарии и други игри на среќа Кчл. 2 ст. 1); 
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3) определување висината на процентот што се 
уплатува во корист на околискиот буџет (член 5 
став 2). 

Работите од точ. 1 и 3 ги врши соодветниот совет, 
а работите од точ. 2 соодветниот управен орган. 

XV 
Уредба за овластување на народните одбори за 

пропишување такси и данок на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/53): 

давањето согласност на народниот одбор на 
општината за пропишување такси (член 2) — го 
вршат двата собори рамноправно. 

XVI 
Уредба за финансиската инспекција („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 5/54 и; 32/54): 
1) оснивање финансиска инспекција (член 3 

став 2); 
2) вршење контрола над примената на пропи-

сите за финансиското работење на стопанските ор-
ганизации, здружувањето на стопанските организа-
ции и установи со самостојно финансирање, освен 
контрола на извршувањето на претсметката на 
приходите и расходите на овие установи (член 1 
точ. 1); 

3) вршење контрола над примената на пропи-
сите што ги регулираат финансиските обврски спре-
ма општествената заедница на физичките и правните 
лица што се занимаваат со самостојна стопанска 
'дејност (член 1 точ. 2); 

4) вршење контрола над работата на органите 
на државната упра.ва во поглед примената на пропи-
сите за утврдувањето, пресметувањето и наплатува-
њето на приходите од стопанството и од населението 
(член 1 точ. 3); 

5) вршење контрола над финансиското работе-
ње на општествените организации кои покрај месеч-
ните влогови на своите членови имаат и други при-
ходи (член 1 точ. 4); 

6) определување поблизок делокруг на околи-
ската финансиска инспекција (член 4 ст. 5); 

7) назначување инспектори на финансиската 
инспекција во согласност со републичкиот државен 
секретар за работи на стопанството односно во со-
гласност со секретарот за работи на стопанството на 
автономната единица! (член 5 ст. 3); 

8) вршење непосреден надзор над работата на 
финансиската инспекција и давање налози во врска 
со вршењето на инспекцијата (член 6 ст. 3); 

9) извршување определени работи по налог 
од републичката финансиска инспекција односно 
финансиската инспекција на автономната единица и 
поднесување извештаи јпо извршувањето! на тие 
работи (член 9 ст. 2 точ. а); 

10) поднесување извештај за извршувањето на 
поодделни поважни задачи од надлежноста на ре-
публичката финансиска инспекција односно финан-
сиската инспекција на автономната единица (член 9 
ст. 2 точ. б); 

11) доставување до републичката финансиска 
инспекција односно финансиската инспекција на 
автономната единица редовен извештај за вршење 
контрола над примената на прописите и мерките 
на сојузните и републичките органи, органите на 
автономната единица и на народниот одбор — во 
сроковите што ќе ги определат овие инспекции 
(член 10); 

12) вршење преглед на книгите, пресметките и 
документите, вршење преглед на деловните просто-
рии со цел да се утврдат запасите и преземање дру-
ги мерки што овозможуваат увид во работењето 
на стопанската организација (член 12); 

13) донесување решение со кое и' се наредува 
на стопанската организација да ги отстрани утвр-
дените неправилности, односно да ги изврши мер-
ките наредени од надлежните државни органи (член 
13 став 1); 

14) поднесување извештај на народниот одбор за 
прописите и мерките на државните органи за кои 
при вршењето на инспекцијата е утврдено дека се 
незаконита (член 13 ст. 3); 

15) поднесување пријава до надлежниот јавен 
обвинител ако утврдената неправилност претставува 
кривично дело (член 15 ст. 1); 

16) поднесување пријава до органот надлежен за 
водење на административно-казнената постапка (чл. 
15 став 2); 

17) донесување решение за одземање на предме-
тите на прекршокот односно на кривичното дело и 
известување за тоа надлежниот орган за водење 
кривична односно административно-казнена постап-
ка (член 16 ст. 1 и 2); 

18) преземање мерки по наредба од сојузната и 
републичката финансиска инспекција односно фи-
нансиската инспекција на автономната единица 
(член 17 став 1). -

Рабатите од точ. 1 ги вршат двата собори рам-
ноправно, работата од точката 7 двата собори на 
заедничка седница во согласност со републичкиот 
државен секретар за работи на стопанството одно-
сно во согласност со секретарот за работи на сто-
панството на автономната единица, работите од точ-
ката 6 двата собори на заедничка! седница а рабо-
тите од точ. 2—5 и 8—18 соодветниот управен орган. 

XVII 
Уредба за катастарот на земјиштето („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 43/53): 
1) вршење на сите работи во врска со одржу-

вањето на катастарот (член 5 ст. 2); 
2) давање копии од плановите и од други де-

лови на оператот со наплата на пропишаната такса 
(член 6 ст. 4); 

3) формирање катастарски општини со прет-
ходна согласност од републичкиот извршен совет 
(член 8 ст. 1); 

4) разграничување на подрачјата на поединеч-
ните катастарски општини (член 10 ст. 1); 

5) определување член на комисијата за разгра-
начување на подрачјата на поодделни катастарски 
општини (член 10 став 2); 

6) решавање на споровите околу разграничува-
њето на катастарските општини меѓу две општини 
од иста околија и решавање по жалбите против 
решенијата за разграничувањето што ги донесуваат 
народните одбори на општините (член 11 ст. 2 и 3); 

7) определување, во согласност со републичката 
геодетска управа, агрономи за работа во комисијата 
за класирање на земјиштето (член 17 став 2); 

8) определување^ еден претставник — геодетски 
стручњак во комисијата за изложување на подато-
ците од катастарскиот операт на јавен увид (член 
19 став 2); 

9) решавање по приговорите подадени на пода-
тоците запишани во катастарскиот операт (чле-н 20 
став 2); 

10) формирање комисија за решавање по жал-
бите на податоциве за класирање на земјиштето 
(член 20 став 4); 

11) спроведување на промени во поседовната со-
стојба, начинот на искористувањето и бонитетот на 
земјиштето (член 21 ст. 1 и 2); 

12) решавање по жалбите на податоците за кла-
сирање на земјиштето (член 20 став 4); 

13) вршење на сите увиди и премерување по при-
јавите секоја година од 1 мај до крајот на октом-
ври, како и упоредба на состојбата на катастарскиот 
операт секоја 10 година со состојбата на теренот 
(член 22 ст. 1 и член 23 ст. 1); 

14) поднесување барање за ревизија на катаста-
рот (член 26 став 1); 

15) одлучување за ревизија на катастарот во гра-
ниците на една општина, со согласност од репу-
бличката геодетска управа (член 26 став 2); 
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16) именување комисија за утврдување на ката-
старскиот приход (член 34 ст. 1); 

17) одобрување скалата на катастарскиот приход 
според класите и културите (член 35); 

18) пресметување во катастарскиот операт на 
катастарскиот приход за секој поодделен даночен 
обврзник и доставување на списокот на обврзни-
ците до финансискиот орган (член 37). 

Работите од тон. 3, 6 и 15—17 ги вршат двата со-
бори рамноправно, работите од точ. 7 и 10 соодвет-
ниот совет, а работите од точ. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11—14 
и 18 соодветниот управен срган. 

XVIII 
Уредба за данокот на доход („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 56/53): 
1) определување нормите според кои се обло-

жува дополнителниот данок на доход (член 6 ст. 1); 
2) продолжување ослободувањето од плаќањето 

на данокот на доход од стопанството за определени: 
култури и определени земјишта, што му припаѓа 
на народниот одбор (член 26 ст. 2); 

3) пропишување на времено ослободување од 
данокот или даночни олесненија во вид на намалу-
вање на данокот или во вид на плаќање на данокот 
според катастарскиот приход на поранешната кул-
тура или класа земјиште ако земјиштето ќе започне 
да се користи за градините или овошните градини 
во индустриските населби или во нивна непосредна 
близина (член 26 ст. 3); 

4) донесување решение за намалување катастар-
скиот приход за местата и населбите со согласност 
од државниот секретар за работи на стопантвото на 
народната република (член 29 ст. 4); 

^ 5) решавање по жалбите изјавени протег? реше-
нијата за облог на данокот на доход (член 150 ст. 1); 

6) формирање комисија за жалби и именување 
и разрешување на претседател и членови на коми-
сијата, нивни заменици и референти (член 150 ст. 3). 

Работите од точ. 1—4 и 6 ги вршат двата собори 
рамноправно, а работите од точ. 5 соодветниот упра-
вен орган. 

XIX 
Уредба за заемите за инвестиции во стопанство-

то („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54): 
1) земање инвестиционен заем и склучување 

договор за заем (член 2 став 1 и член 4); 
2) давање гаранција (емство) за заемобарачите 

(член 3 став 4 и член 29 став 1); 
3) оснивање инвестиционен фонд на околијата 

(член 15); 
4) потврдување на сроковите за одржување кон-

курс (член 19 став 2); 
5) именува-ње стручна комисија која решава по 

жалбите против одлуката на комуналната банка за 
одбивање на заемобарачот од учествувањето на кон-
курсот или да му даде заем на заемобарачот што 
у-чествувал во конкурсот на банката што ја основал 
(член 23); 

6) определување на максималните срокови за 
отплата и на минималната инте,ресна норма за зае-
мите што се даваат од инвестициониот фонд на 
околијата (член 24); 

7) определување на износот на вкупните сред-
ства на инвестициониот фонд на околијата кој во 
текот на една година исклучително ќе биде издвоен 
и ставен на располагање за давање заеми за опре-
делени категории инвестиции (член 26); 

8) давање овластевме на банката да дава заеми 
од фондот што го основал народг-лот одбор (член 27); 

Работите од точ. 1—3 и 6—3 ги вршат двата со-
бори рамноправно, а работите од точ. 4 и 5 соодвет-
ниот совет. 

XX 
Уредба за кредитите за обртни средства и за 

други краткорочни кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54 и 14/55): 

1) давање гаранција на банката за кредитот за 
обртни средства што ги зема стопанската организа-
ција и депонирање при банката определен износ на 
своите средства на име обезбедување на гаранции 
јата (гарантен износ) — (член 4 ст. 3 и 5); 

2) земање краткорочен кредит за намирување 
на текуштите буџетски расходи кога тие расходи 
не можат да се покријат со буџетски приходи по-
ради нерамномерно притечување на тие приходи во 
текот на буџетската година и давање гаранцтДа на 
банката за краткорочниот кредит што го зема оп-
штината (член 26 ст. 1 и 6); 

3) давање гаранција на банката за краткороч-
ниот кредит што го подигнал заводот за социјално 
осигурување на околијата за исплата на обврските 
спрема осигурениците и за расходите на редовното 
работење на заводот (член 28 став 2). 

Работите од точ. 1—3 ги вршат двата собори 
рамноправно. 

XXI 
Уредба за банките и штедилниците („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 4/54): 
1) давање гаранција за обврските на комунал-

ната банка и штедилница што ја основал народниот 
одбор (член 4 став 2); 

2) именување претседател и членови на управ-
ниот одбор на филијала на Народната банка како 
и на банката што ја основал (член 46 ст. 2 и 3 п 
чл. 70 ст. 2); 

3) оснивање комунална банка (член 63); 
4) давање согласност на назначувањето и раз-

решувањето нав помошникот на директорот на ко-ч 
муналната банка и на директорот на филијалата! 
што ја основал (член 69); 

5) одобрување статутот и годишниот план на' 
приходите и расходите на комуналната банка што 
ја основал (чл. 69 и 83); 

6) решавање за спорот меѓу директорот на ко-
муналната банка и управниот одбор што ја. основал1 

(член 73); 
7) именување надзорен одбор на банката што ја! 

основал (член 75); 
8) решавање за спорот меѓу надзорниот и управ-

ниот одбор на комуналната банка што ја основал 
(член 78); 

9) именување директор на комуналната банка 
што ја основал (член 80); 

10) одобрување на завршните сметки и на годи-
шните ивештаи на комуналната банка што ја осно-
вал (член 82); 

11) определувања делот на добивката на кому-
налната банка што и' припаѓа на околијата од која 
банката е основана (член 84); 

12) вршење надзор над работењето на комунал-
ните банки и штедилници (член 97 став 1); 

13) донесување решенија за сменување на управ-
ниот одбор и за разрешување на директорот како и 
решение за присилна управа на банката што ја 
основал (член 99); 

14) предложување мерките што ги презема на-
родниот одбор на околијата според членот 99 став 1 
и известување надлежниот републички орган за 
предложените мерки (члгч 99 став 1 и ЧТТРЧ 100) 

Работите од точ. 1, 3, 5, 10, 11 и 13 ги вршат два-
та собори рамноправно, работите од точ. 2, 7 и 9 
двата собори на заедничка седишта, а работите од 
точ, 4, 6. 12 и 14 соодветниот совет. 
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XXII 
Уредба за изработка и одобрување на адрести-

циоиага Ј^огргша („Службен лист на ФНРЈ", 8р. 
5/54): 

1) пропишување на изработката на инвестицио-
ната програ.ма за објектите што се финансираат од 
средствата: па слободно располагање на стопанските 
организации (член 1 став1 2); 

2) именување комисија за ревизија на инвести-
ционата програма (член 7 став 1); 

3) прегледување инвестициона програма и да-
вање мислење и предлози: на органот Надлежен за 
одобрување на програмата (член 7 став 5); 

4) одобрување на инвестиционава програма 
(члев: 8); 

5) примање жалба против решението со кое се 
одбива барањето за издавање одобрение, како и 
против решението со кое се одобрува инвестицио-
ната програма со забелешките, и доставување на 
жалбата со свое мислеле до републичкиот извршен 
совет (член 9). 

Работите ед точката 1 ги вршат двата собори 
рамноправно, работите од точката 2 двата собори на 
заедничка седница, работите од т о г а т а 4 соодвет-
ниот совет, а работите од точ. 3 и 5 соодветниот 
управен орган. 

XXIII 
Уредба за наплата на приходите на букетите и 

фондовите од стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/55): 

1) определување основата за наплата на акон-
тациите на данокот на добивката на стопанските 
организации ка ј кои реализацијата е нермин омери а 
поради: сезонскиот карактер на работењево и опре-
делување учеството во добивката за поодделни ме-
сеци (член 20 ст. 1); 

2) донесување решение за определување на 
основата за наплата на - аконтации! на данокот на 
добивката и доставување на решението до претпри-
јатието и бандата во срок од 5 дема по донесува-
њето (член 20 ст. 2); 

3) определување на сроковите и висината во 
кои банката врши наплата на паушалниот износ на 
име учество на општината во добивката и постоја-
ните придонеси за општествената заедница, како и 
на данокот на промет (член 25 ст. 1); 

4) вршење контрола на периодичната пресметка 
испратена до банката, како и контрола на правил-
носта на наплатата на приходите на буџетот и фон-
довите извршени од страна на банката (член Џ); 

5) изрежување на казна по Пријава од јавниот 
обвинител поради прекршокот што ќе го стори! ше-
фот на сметководството (член 41 ст. 3 и 4); 

6) водење извид по стопанските престапи (член 
44 ст. 1). 

Работите од точ. 1—6 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

XXIV 
Упатство за извршување на Уредбата за дире-

кот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/54 
и 4/55) : 

работите од упатството кон член 6 став 2 ги 
вршат двата собори рамноправно. 

XXV 
Упатство за наплата и контрола на данокот ца 

промет на шлирит и алкохолни пијачки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/54 и 4/55): 

работите од одделот IV точката 43 ги врши со-
одветниот управен орган. 

в) Селско стопанство 
XXVI 

Општ закоп за ловот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 105/47): 

1) предложување формирање ловишта на ло-
вечки те друштва и исправки на нивните граници 
(член К); 

2) предложување доделување ловишта на ло-
вечки друштва (член 15); 

3) склучување со ловечки друштва писмен до-
говор со кој се определуваат овластената и обвр-
ските на ловечкото друштво (член 15). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот со-
вет, а работите од точ. 3 претседателот ќа народ-
ниот одбор. 

XXVII 
Општ закон за мерениот риболов („Службен 

лист ,на ФНРЈ", бр. 12/50): 
1) определување реони во кои поодделни прет-

пријатија, задруги и индивидуалда рибари вршат 
риболов (риболовни реон^Ј) (чл. 6 ст. 2); 

2) водење рибарски катастар за своето подрачје 
(член 24 ст. 1). 

Работите од точ. 1 ги вршат дивата собори рам-
ноправно, а работите од точ. 2 соодветниот управен 
орган. 

XXVIII 
Основен закон за заштита на растенијата од 

болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/54): 

1) вршење надзор над прометот на растенија 
(член 5); 

2) грижи за извршување на сите мерки за за-
штита на растенијата (член 8 став 1); 

3) осигурување на средствата за извршување на 
оние мерки за кои според овој закон постои дол- . 
жност за спроведување (член 8 став 1); 

4) извршување на мерките во областа на зашти-
тата на растенијата ако не ги изврши тие мерки 
народниот одбор на општината (член 9 став 2); 

5) наредување групни прегледи на земјишта со 
цел да се откријат опасни растениски болести и 
штетници (член 13 став 1); 

6) определување кои растениски болести и штет-
ници што не се предвидени со прописи од повисо-
ките органи, се опасни за подрачјето на околијата, 
доколку за донесување на тие прописи постои овла-
стеше во републичкиот закон (член 14); 

7) прогласување за заразено и она подрачје на 
кое ќе се појави опасна растениски болест или штет-
ник предвидена со републички прописи и сФ про-
писи на автономната единица односно народниот од-
бор на околијата, доколку за донесување на тие про-
писи постои овластение во републичкиот ^акоќ 
(член 15); 

8) известување на општините за појава на опасна 
болест или штетник и за преземените мерки на под-
рачјето на околијата (член 26 став 2); 

9) известување за појава на опасна болест или 
штетник и за преземените мерки од железничките 
Станици, поморските и речните пристаништа, сто-
панските организации што се занимаваат со прои-
зводство и промет на селскостопански производи, 
селскостопанските и шумарските установи, команди-
те на воените единици на своето подрачје како и од 
народните одбори на соседите околии, републичкиот 
орган надлежен зџ заштита на растенијата и Соју-
знава управа за заштита на растенијата (член 26); 

10) организирање на своето подрачје известите дна 
служба за појавата и движењево на растениехите 
болести и штетници (член 28); 

11) наредување групно останување на опасни 
растениски болести и ЦЈтѕтфЗќ, ќаЗЃд и на други бо-
лести и! штетници што ќе ве јават во поголема мерка 
на пошироко подрачје и опре дел ување кои лица 
се долани да учествуваат во спроведувањето на оваа 
мерка, како и определување превозни средства и 
апарати за заштита на растенијата К9ИЗ поодделни 
лица се должни да ги стават на располагање (чл. 29); 

12) наредување на мерките за срречуѕање и от-
странување на растениски^ болести и штетници што 
не се применуваат на неопределен број лицћ (чл. 83); 

13) давање надоместок за штетата што настанала 
при спроведувањето на мерките што ги наредил на-
родниот одбор (член 36 став 5 п ,член 37 стад 2); 
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14) вршење инспекција во областа на заштитата 
на растенијата (член 46 став 1); 

15) назначување службеници за вршење инспек-
ција за заштита на растенијата (член 48); 

16) (преземаше на мерките пропишани со члено-
вите 50 и 51 од законот при вршењето на инспек-
цијата за заштита на растенијата (член 50); 

17) предупредуваше надлежните државни ор-
гани што не ги презеле мерките донесени односно 
наредени од страна на повисоките органи, или не 
ги извршуваат правилно, како и поднесување изве-
штај за тоа (член 52); 

18) поднесување пријава до надлежниот орган 
заради (започнување постапка (член 53 став 1); 

19) доверување на службениците на научни уста-
нови вршење определени работи в -Ј врска со зашти-
тата на растенијата (член 66 став 2). 

Работите од точ. 3, 5, 6, И и 15 ги вршат двата 
собори рамноправно, работите од точ. 7 и 12 соод-
ветниот совет, а работите од чл. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 
14 и 16—19 соодветниот управен орган. 

XXIX' 
Наредба за прометот на коренс-крто л ветите ра-

стенија од подрачјата заразени со кромпирова зла-
тица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/54): 

работите од точ. 1 и 3 став 2, точката 3 став 1, 
точката 6, 8 став 3, точката 9 став 1 и точката 11 
став 1 ги врши соодветниот управен орган. 

XXX 
Уредба за отклонување на губарот („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 29/49): 
1) наредување на општа обврска за учествување 

во акциите за отстранување на губарот (член 4 ст. 2); 
2) надгледување на вршењето на прегледи на 

своето (подрачје и во случај на потреба организи-
рање, раководење и контролирање на работата за 
отстранување на губарот, како и грижи за набавка 
потребни средства и апарати (член 5 ст. 2); 

3) оснивање, во случај на потреба, комисија за 
борба против губарот (член 8); 

4) вршење на работите предвидени со Напат-
ствие!^ за спроведување на Уредбата за отклонува-
ње на губарот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/49) 
што им одговараат на работите наведени во уредбата. 

Работите од точ. 1 ги вршат двата собори рамно-
правно, работите од точ. 3 соодветниот совет, рабо-
тите од точ. 2 соодветниот управен орган, а работите 
од точ. 4 органите во чиј делокруг спаѓа односната 
работа. 

XXXI 
Напатствие за спроведување на Уредбата за от-

клонување на губарот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 50/49): 

Работите од точката V ст. 1 и 3 ги вршат двата 
собори рамноправно, работите од точката VI ст. 5 
ги врши соодветниот совет, а работите од точката 
VIII ст. 2 соодветниот управен орган. 

XXXII 
Правилник за контролата, пакувањето, проме-

тот к употребата на ветеринарните биолошки пре-
парати и лекови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55): 

работите од чл. 29 и 30 ги врши соодветниот 
управен орган. 

XXXIII 
Основен закон за заштита на добитокот од зараз-

ните болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54): 
1) донесување прописи со кои се наредува пре-

земање со законот предвидените мерки со цел на 
спречување и отстранување на сточните зарази и 
болести ако се јават или прети опасност од нивна 
појава и ширење (член 3); 

2) извршување на мерките на товар на народниот 
одбор на општината ако народниот одбор на општи-
ната не ги изврши мерките кои според законот 
бил должен да ги изврши (член 8 став 2); 

3) вршење надзор над прометот на добиток, сточ-
ни производи, суровини и отпадоци, животни про-
дукти од животинско потекло и над други предмети 
со кои може да се пренесува сточната зараза (чл. 10); 

4) контролирање Утоварот, истоварот и претова-
рот на месото што се испраќа во друго место со же-
лезница, брод или со други превозни средства на 
јавниот сообраќај (член 15); 

5) давање одобрение за испраќање добиток вон 
подрачјето на околијата со превозни средства на 
патниот сообраќај (член 16 став 3); 

6) определување граници на заразеното и за-
грозеното подрачје (член 40); 

7) донесување решение за времено запирање на 
работата во магацините и претпријатијата за пре-
работка на сточни производи и суровини, ако во 
нивните простории биле сместени производите и 
суровините од добиток заболен од сточна зараза 
или ако претпријатието се наоѓа на заразено или 
загрозено подрачје (член 45 и 47 став 3); 

8) вршење ветеринарна инспекција (член 58 
став 1); 

9) преземање на мерките од чл. 52 и 63 на за-
конот; 

10) предупредување на надлежните државни ор-
гани да преземат потребни мерки ако се утврди дека 
не е преземено се' што е потребно со цел на спрове-
дување прописите или мерките од повисоките органи 
или дека не ги извршуваат правилно (член 65 став 1); 

11) поднесување пријава за започнување постапка 
ако утврдената неправилност претставува кривично 
дело, -повреда или прекршок (член 66 став 1). 

Работите од точката 1 ги вршат двата собори 
рамноправно, работите од точ. 6 и 7 соодветниот 
совет, а работите од тон. 2—5 и 8—11 соодветниот 
управен орган. 

XXXIV 
Правилник за извршување Уредбата за отклону-

вање и спречување на сточните зарази („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/49): 

работите од чл. 5, 24, 91 став 2 и членот 178 ги 
врши соодветниот совет, а работите од членот 12 ст. 
1 И 2, чл. 13, 16, 18, 19, 21, 34, 35 и 144 соодветниот 
управен орган. 

XXXV 
Правилник за дезинфекција на суровите кожи 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 88/49): 
работите од членот 2 став 1 ги врши соодветниот 

управен орган. 
XXXVI 

Правилник за пасошите за добиток („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/51): 

работите од членот 27 став 2 и 36 став 1 ги врши 
соодветниот управен орган. 

XXXVII 
Решение за ветеринарната служба при клани-

ците и претпријатијата за преработка на месо и ма-
снотии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50): 

работ:т"з од точката III ги врши соодветниот 
управен орган. 

XXXVIII 
Уредба за арондација на земјиштето на селско-

стопанските имоти и на селанските работни задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/51): 

именувањето на членовите на комисијата4 за 
арондација (член 7 став 2) — го вршат двата собори 
на заедничка седница. 

XXXIX 
Општа уредба за водните заедници („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 6/52): 
1) давање согласност за назначување директор 

на водната заедница доколку за тоа е овластен од 
страна на републичкиот извршен совет (член 25 
став 3); 

2) потврдување на плановите, на претсметката 
на приходите и расходите и на завршните сметки 
(член 45); 
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3) надзор над работата на водната заедница 
(член 45 став 1); 

4) пиштење на одлуката на органот на водната 
заедница доколку е во спротивност со уредбата и со 
други прописи и правила на водната заедница 
(член 47). 

Работите од точ. 1, 2 и 4 ги вршат двата собори 
рамноправно, а работите од точ. 3 соодветниот упра-
вен орган. 

ХБ 
Уредба за производството и купувањето суров 

опиум од производителите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/54): 

1) именување еден член на комисијата за про-
ценка на бројот! на морфинските единици (член 5); 

2) подавање барање со хемиска анализа да се 
утврди бројот на морфински5 единици во случај 
кога се сомнева во правилноста на проценката извр-
шена од страна на одделна комисија (член 6). 

Работите од точ. 1 ги врши соодветниот совет, а 
работите од точката 2 соодветниот управен орган. 

г) Шумарство 
Х1Л 

Општ закон за шушате („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/47) со измените и дополненијата со-
држани во Одлуката на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ за согласување на сојузните 
закони со измените извршени во државната управа 
м во системот на управувањето со стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/51): 

1) донесување решение за обврската на сопстве-
ник на шумско земјиште да ги пошуми обезшуме-
ките површини и оние земјишта што можат да се 
користат само ако се под шумска култура и за 
определување срок за тоа (член 24); 

2) грижи за пошумување и мелиорација на шум-
ско земјиште, за чување шуми од оштетување и не-
правилно или бесправно искористување, како и вр-
шење надзор над задружни и приватни шуми 
согласно одредбите од републичките закони (член 
28 став 4); 

3) давање согласност на предлозите на планови 
за изградба на дрвно-индустриски постројки и со-
обраќајни средства што ги изградуваат претприја-
тијата што се занимаваат со експлоатација на шуми 
(член 28 став 5). 

Работите од точката 3 ги врши соодветниот со-
вет, а работите од точ. 1 и 2 соодветниот управен 
орган. 

д) Трговија 
Х1Л1 

Уредба за инспекцијата на пазариштето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53): 

1) оснивање инспекција на пазариштето (член 3 
став 2); 

2) донесување прописи и мерки со кои се ре-
гулира пазариштето, прометот на стоки и врше-
њето на услуги (член 1 во врска со членот 4 став 4); 

3) контрола на извршувањето на прописите и 
мерките со кои се регулира пазари штето, прометот 
на стоки и вршењето на услуги (член 4 став 4); 

4) назначување инспектор на пазариштето (член 
5 став 3); 

5) вршење надзор над работата на инспекцијата 
на пазариштето и давање налози во врска со врше-
њето на инспекцијата (член 6 став 3); 

6) доставување редовни извешта,и до републич-
ката инспекци ја на пазариштето односно до инспек-
цијата на пазариштето на автономната единица за 
вршењето на контролата над примената на пропи-
сите и мерките во сроков,ите што ќе ги определат 
овие инспекции (член 9). 

Работите од точ. 1 и 2 ги вршат двата собори 
рамноправно, работите од точката 5 соодветниот со-

вет, работиве од точ. 3 и 6 соодвениот управен орган, 
а работите од точката 4 органите што ќе ги определи 
статутот на на.родниот одбор. 

Х1ЛИ 
Уредба за трговската дејност и трговските прет-

пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/53 и 30/54): 

1) одобрување трговските претпријатија на ма-
ло да можат да вршат и трговска дејност на големо 
на подрачјето на околијата (член 10 став 2); 

2) вршење поделба на трговските претпријатија 
на повеќе самостојни стопански организации ако 
трговското претпријатие има монополска положба 
на пазарот (член 107 став 2). 

Работите од точ. 1 и 2 ги вршат двата собори 
рамноправно. 

ХГЛУ 
Уредба за стопанските организации за трговски 

услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54): 
одобрувањето на општите услови за работењето 

на складишпото претпријатие и на претпријатието 
за контрола на квалитетот и квантитетот (член 26 
и 42) —'го врши соодветниот совет. 

ѓ) Т у р и з а м и угостителство 
ХБУ 

Уредба за угостителските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54): 

пропишугпњето инспекторите на пазариштето 
да можат да изрекнуваат парични казни до 500 ди-
нари во мандатната постапка за прекршоците прзд-
видени со прописите што ќе ги донесе народниот 
одбор врз основа на одредбите од оваа уредба (член 
85) — го вршат двата собори рамноправно. 

е) Занаетчиство 
XI. VI 

Општ закон за занаетчиство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 49/49): 

1) формирање испитна комисија пред која ќе се 
полага испи! за занаетчиски мајстор (член 14 
став 1); 

2) огласување занаетчиски помошник за занает-
чиски мајстор на определен занает и издавање ди-
плома (член 14 став 2); 

Работите од точката 1 ги врши соодветниот со-
вет, а работите од точката 2 соодветниот управен 
орган. 

Х1ЛШ 
Уредба за занаетчиските дуќани и занаетчиските 

претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54): 
1) пропишување со согласност од републичкиот 

извршен совет во поодделни видови занаетчиски 
дуќани да можат да б-идат на работа помалу од пет 
работници односно да може да се забрани кори-
стењето на туѓа работна сила (член 13 став 2); 

2) пропишување одделни услови во рамките на 
републичките прописи за. отворање занаетчиски ду-
ќани од определена занаетчиска дејност (член 55 
став 2); 

3) пропишување со согласност од републичкиот 
извршен совет издавањето на одобренија за осни-
вање приватни занаетчиски дуќани од определени 
занаетчиски дејности да подлежи на слободна оценка 
на советот за стопанството на народниот одбор на 
општината (член 58 став 3). 

Работите од точ. 1—3 ги вршат двата собори 
рамноправно. 

ж) Сообраќај и врски 
ХХ,УШ 

Уредба за организацијата, иселувањето и упра-
вувањето со ,словенските железници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/53): 

1) утврдување процентот на учеството в,о до-
бивката на станиците, ложилниците и Судиите 
(член 10 став 4); ^ г " 
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2) евиденција на станиците, ложилниците и сек-
циите на своето подрачје, што ги пријавуваат же-
лезничко-транспортните претпријатија (член 19); 

3) одобрување на правилата на претпријатието 
за одржување на железничките средства (член 21 
став 3). 

Работите од точ. 1 и 3 ги вршат двата собори 
рамноправно, а работите од точкава 2 соодветниот 
управен орган. 

Х1ЛХ 
Општо напатствие за организација на службата 

на јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ", 
( бр. 39/52): 

работите од аочката 1 во поглед патиштата од 
III ред ги врши соодветниот управен орган. 

Ја 
Одлука за поставана патни белези на јавните 

патишта (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54): 
работите од точката 3 во поглед патиштата од 

III ред ги врши соодветниот управен орган. 

, з) Задругарство 
- ' 1Л 

^41 Основен закон за кооперации^ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 59/46): 

водењето на регистарот на задругите основани 
според одредбите од законот, освен земјоделските и 
занаетчиските задруга, и донесување решенија за 
одбивање регистрацијата (член 7) — го врши соод-
ветниот управен орган. 

1Л1 
Уредба за земјоделските задруги („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 5,54): 
одлучувањето за начинот на оданочувањето на 

земјоделските задруги (член 10) — го вршат двата 
собори рамноправно. 

2. ВО ОБЛАСТА НА КОМУНАЛНИТЕ РАБОТИ И 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

: I 
Основна уредба за генералниот урбанистички 

план („Службен лист на ФНРЈ", бр. 78/49): 
1) донесување генерален урбанистички план на 

околијата со согласност од републичкиот државен 
секретаријат за работи на општата управа и за бу-
џет (член 3); 

2) форм-ираше урбанистички совет на околијата 
и назначување негови членови (член 7). 

Работите од точката 1 ги вршат двата собори 
рамноправно, а работите од точката 2 соодветниот 
совет. 

XI 
Уредба градежното проектирање („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54): 
1) давање одобрение за оснивање проектантот 

бирои (аден 3); 
2) формирање комисија за ревизија на главните 

Проекти во склад со републичките прописи (член 25). 
Работите од точ. 1 и 2 ги врши околискиот собор. 

III 
Уредба за градежната инспекција („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 12/52): 
1) проверување дали изведувањето на градежни 

објекти се врши со потребна градежна дозвола! и 
според одобрениот проект, дали е обезбедена доста-
точна сигурност на работниците и дали материјалов 
за градење им одговара да техничките услови и 
стандарди (член 2); 

2) назначување и разрешување раководител на 
градежна инспекција и градежни инспектори со 
претходна согласност од соодветниот републички 
оргаб (член 6); ' 

3) вршење градежна инспекција (член 5 ст. 1 и 
член 8). 

Работите од точката 2 ги врши органот опреде-
лен со статутот на народниот одбор, а работите од 
точ. 1 и 3 соодветниот управен орган. 

IV 
Уредба за градењето („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 14/62): 
1) формирање комисија за преглед на изведе-

ните градежни објекти и вршење технички преглед 
на изведените градежни објекти што ќе ги определи 
републичкиот орган надлежен за градежни работи 
(член 40, 41 и 42); 

2) донесување решение од страна на комисијата 
за преглед на градежниот објект кој градежен об-
јект се прима, или се прима со забелешки, или се 
одбива (член 44 ст. 1); 

3) издавање дозвола за употреба на градежен 
објект на општествениот стандард ако по изведе-
ниот технички преглед градежниот објект е примен 
и ако е оспособен за употреба (член 47). 

Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот упра-
вен орган. , 

V 
Правилник за техничкиот преглед на изведе^ 

ни те градежни објекти („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 24/52): 

рабатите од членот 9 што се однесуваат до фор-
мирањето комисија за технички преглед на изведе-
ните градежни објекти што ќе ги определи репу-
бличкиот орган за градежни работи — ги врши со- ^ 
одветниот совет. 

VI 
Уредба за издавање во закуп работни простории 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53 и 4/54): 
донесувањето на прописи за издавање работни 

простории, во закуп (член 2) — го вршат двата со-
бори рамноправно. 

3. ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНОТО ,ЗДРАВЈЕ 
I 

Општ закон за спречување и отклонување на 
заразните болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/48): 

1) водење непосредна борба против заразните 
болести на своето подрачје (член 3); 

2) организирање на подучување и известување 
на населението за заразните болести, за хигиенски-
те мерки за нивно спречување, како и за првите 
мерки што треба да се преземат ако се појават за-
разни болести (член 4); 

3) организирање и вршење (преку своите сани-
тарни инспе-кции и други здравствени органи) де-
зинфекција, испитување дали определени лица но-
сат заразни бацили, одделување во карантин, беле-
жење и други% санит арно - етшд е м ио л о ш ки мерки 
(член 8 точ. 1); 

4) оснивање здравствени установи за спречува-
ње и отстранување на заразни болести (член 8 
точ. 2); 

5) организирање и изведување на затрубување 
и исушување мочуришта и други асанациони рабо-
ти (член 8 точ. 3); 

6) давање стручни упатства на органите на на-
родните одбори на општините за работи на спречу-
вање и отстранување на заразните болести и пома-
гање и контролирање народните одбори во таа ра-
бота (член 8 точ. 4); 

7) обезбедување времени болници или просто-
рии за сместување болки и други потребни просто-
рии за случај на епидемија (член 8 точ. 5); 

8) вршење надзор, преку санитарната инспек-
ција и други здравствени установи, над животните 
Јфодукти, уредите За снабдување со вода, просто" 
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риите и предметите што служат при: работата со 
животни продукти, како и надзор над лицата што 
се на ллаа работа запослени (член 8 тон. 6); 

9) исгрѕботка на' планот за отстранување и спре-
чување на заразните болести за своето подрачје 
(член 8 точ. 7); 

10) водењ,е евиденција, цреку санитарната ин-
спекција, за состојбата на заразна болест на своето 
подрачје и известување за тоа републичкиот орган 
надлежен за работи на нар-одното здравје (член 8 
Гоч. 8). 

Работите од точката 4 ги врши околискиот со-
бор, од точката 9 с,оодветниот совет, а од точ. 1—3, 
5—8 и 10 соодветниот управен орган. 

II 
Основен закон за санитарната инспекција („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/48): 
( 1) контролирање на преземањето и спроведува-

њето на санитарни и хигиенски прописи и мерки и 
/контролирање над исхраната на населението и над 
производството, прометот и чувањето на животни 

(Продукти, како и вршење други санитарни работи 
, (член 2); 

2) назначување и разрешување санитарен ин-
^ спектар (член 8 ст. 2); 

3) вршење целокупна санитарна инспекција и 
протиѕепидемиолошка служба (член 9); 

4) укажување помош на санитарната инспекција 
при извршувањето на нејзините задачи (член 12 

ѕ став 2); 
5) предлагање од санитарно"хигиенски причини 

', времено или трајно затворање на дуќан или- црет-
/ при јагне, времено или трајно ограничување или 
^ запирање на производство, преработка или промет 
^на определени стоки, запирање изградба или упо-
треба на некој објект или уред, како и забранување 

(саеми, собири и состаноци во случај на епидемија 
(член 14); 

6) давање овла стекне на стручните службеници 
за предлагање и преземање заштитните мерки пред-
видени во чл. 13, 14 и 15 од законот (член 17); 

7) по,днесување предлог за казнување сторите-
лот на прекршокот во случај на неизвршување од-
носно повреда на санитарно-хигиенските прописи 
(член 18); 

8) поднесување жалба против решението за пре-
кршокот (член 19 ст. 2); 

9) поднесување приговор до надлежниот орган 
пробив решението донесено од страна на друг орган 
што врши санитарно-хитиенска служба (член 20 
ст. 2, 3 и 4). 

Работите од точ. 2 ги врши органот определен 
со статутот, а работите од точ. 1 и 3, 4—9 соодветниот 
управен орган. 

III 
Закон за опојните дроги („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 16/50): 
давањето на одобренија на селскостопански 

имоти, на земјоделски задруги и на земјоделски 
домаќинства за производство на суров опиум (член 
3 ст. 2) — го врши соодветниот управен орган. 

IV 
Уредба за надзор над производството и про-

метот на опојните дроги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/55): 

вршење надзор над одгледувањето на афион 
и над продажбата на опојни дроги на мало (член 2 
и 7) — го врши соодветниот управен орган. 

V 
Уредба за отклонување на ендемискиот сифи-

лис („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/49): 
организирањето работата на отстранување енде-

љи екиот сифилис и осигурување потребни пре-
са ории и превозни средства (член 3 ст. 2) - го врши 
Соодветниот управен орган. 

VI 
Правилник за бележењето против дифтеријата 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/49): 
работите од членот 8 став 1, членот 9 точка 3, 

члениот 8 став 3, членот 9 точ. 1, 2 и 4, членот И 
став 2 и членот 13 став 1 - ги врши соодветниот 
управен орган. 

VII 
Уредба за регулирање производството и проме-

тот нај отрови („Службен ЈШСТ на ФНРЈ", бр. 40/50): 
1) давање одобрение за продажба на отрови на 

мало што се наменети за широка потрошувачка 
(член 3 ст. 3); 

%) давање одобрение за купување отрови со 
особено јако дејство (член 4); 

3) контролирање производството и прометот на 
отрови (член 6 ст. 1). 

Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

VIII 
Уредба за управување со здравствените уста-

нови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/53): 
1) именување членови на управниот одбор на 

здравствената установа што ја оснива како уста-
нова од важност за целата околија; 

2) суспендирање и разрешување на управниот 
одбор на здравствената установа над која врши 
надзор, како и на поодделни членови пред времето 
за кое се именувани! (член 5 ст. 1 и 2); 

3) определување бројот на членовите на управ-
ниот одбор на здравствената установа (член 8 ст. 2); 

4) запирање извршувањето на незаконит за-
клучоци на управниот одбор додека народниот одбор 
не донесе конечно решение (член 19 ст. 2 и 3). 

Работите од точ. 1—3 ги врши околискиот собор, 
а од точката 4 соодветниот управен орган. 

IX 
Општи напатствија за организација на служба-

та за заштита и подигање на народното здравје 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48): 

работите од точката IV — во врска со оснива-
њето на здравствените установи ги вршат двата 
собори рамноправно, работите во врска со раково-
дењето на работата на издигање народното здравје 
соодветниот совет, а другите работи ги врши соод-
ветниот управен орган. 

X 
Правилник за оснивањето, организацијата и ра-

ботењето на природните лекувалишта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/49): 

работите од членот 4 точ. 4 ги врши околискиот 
собор, а работите од членот 5 соодветниот управен 
орган. 

XI 
Правилник за оснивањето, организацијата и рабо-

тењето на антитуберк.улозните диспанзери („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 48/49): 

работите од членот 3 ги врши околискиот собор, 
а работите од членот 13 став 2 соодветниот управен 
орган. 

XII 
Правилник за оснивањето, организацијата и ра-

ботењето на поликлиниките („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 81/49): 

работите од членот 2 ги врши околискиот собор, 
а работите од членот 5 соодветниот управен орган. 

4. ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ ГРИЖИ 
I 

Закон за здравственото осигурување на работ-
ниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54): 

1) ослободување на стопанспите организации и 
установи од обврската на' осигуреникот да му обез-
бедат работа со скусено работно време (член 27 
ст. 3); 

2) оопределување срокови ка ј задолжителниот 
здравствен преглед за запослување во поодделни 
стопански дејности, ако за поодделни занимања не 
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постои таква обврска според одделните прописи, 
како и начин на воведување и потребни мерки за 
воведување задолжителни здравствени прегледи 
(член 56 ст. 2). 

Работите од точката 2 ги врши соодветниот со-
вет, а од точката 1 соодветниот управен орган. 

II 
Уредба за инвалидските принадлсжности („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/52 и 36/54): 
1) утврдување правото на инвалидски додаток, 

како и правото на додаток на деца на уживателите 
на лична и фамилијарна инвалиднина (член 22); 

2) исплатување на инвалинскиот додаток и до-
датокот на деца на уживателите на лична и фами-
лијарна инвалиднина (член 23). 

Работите од точките 1 и 2 ги врши соодветниот 
управен орган. 

III 
Напатствие за примена на Уредбата за инвалид-

ските принадлежности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/52): 

работите од точката 38 став 2 ги врши народ-
ниот одбор, работите од точката 38 став 3 соодвет-
ниот совет, а работите од точката 37 соодветниот 
управен срган. 

IV 
Уредба за социјалното осигурување на воените 

лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53, 5/54, 
57/54 и 22/55): 

обезбедувањето на стручно оспособување и за-
послување на уживателите на одделниот времен 
додаток (член 27а- ст. 5) — го врши соодветниот 
управен орган. 

V 
Уредба за финансирање на социјалното осигу-

рување („Службен лист на ФНРЈ"., бр. 12/55): 
1) давање гаранција за кредити на околискиот 

завод за социјално осигурување (член 18 и 71); 
2) донесување одлука за распуштање собра-

нието на заводот и распишување избори за ново 
собрание, како и определување органи за времена 
управа на заводот во случај ако заводот не изврши 
враќање на кредитите во определениот срок (член 
18 ст. 2); 

3) поднесување до заводот барање за враќање 
на средствата што ги исплатил врз основа на га-
ранцијата за кредит (член 18 ст. 3); 

4) давање или одбивање согласност на одлуката 
на околискиот завод за социјално осигурување за 
вршење расходи од фондовите на превентивната 
здравствена заштита во врска со преземањето мерки 
и извршувањето задачи според Законот за здравстве-
ното осигурување на работниците и службениците 
(член 20 ст. 2 и 3); 

5) давање или одбивање согласност на одлуката 
за оснивање фондови со одделна намена што ја 
донесува собранието на околискиот завод за соци-
јално осигурување (член 21 ст. 2 и 3); 

6) решавање по приговор против платниот на-
лог од околискиот завод на износот на неуплате-
ниот стасан придонес, како и ставање потврда за 
извршноста на овие акти (член 62 ст. 2 и 3); 

7) давање овластена на околискиот завод за 
социјално осигурување самиот да врши наплата на 
придонесот за социјално осигурување преку своите 
органи (член 65 ст. 2); 

8) ставање забелешки врз претсметката на фон-
довите на околискиот завод за социјално осигуру-
вање (член 60 ст. 3); 

9) давање согласност на инвестиционите расходи 
на околискиот завод за социјално осигурување 
предвидени во претсметките на фондовите со оддел-
еа намена (член 66 ст. 5); 

10) оценка на законитоста на финансиското ра-
ботење на околискиот завод за социјално осигуру-
вање врз основа на поднесените завршни сметки 
сообразно одредбите од чл. 66 ст. 3 и 4 од уредбата 
Цчлен .70); 

11) вршење инспекција на финансиското рабо-
тење (член 82 ст. 3). 

Работите од точ, 1—6 и точ. 8—11 ги вршат 
двата собори рамноправно, а работите од точ. 7 
околискиот собор. 

VI 
Уредба за организацијата на заводите за соци-

јално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/55): 

1) потврдување статутот на заводот за соци-
јално осигурување на околијата (член 5 ст. 2); 

2) грижи за обезбедување на самоуправувањето 
со заводите и за законитоста на работата на заво-
дите за социјално осигурување (член 6); 

3) оценување законитоста па актот чие извршу-
вање е запрено и донесување решение за тоа (член 
21 ст. 3 и 4); 

4) вршење контрола над спроведувањето на из-
борите за собранија на околиските заводи за соци-
јално осигурување (член 23 ст. 1); 

5) поништување на спроведените избори: поради 
утврдените неправилности и наредување нови избо-
ри (член 23 ст. 2); 

6) укинување или поништување на општиот акт 
на собранието на околискиот завод за социјално 
осигурување (член 24 ст. 1); 

7) укинување или поништување на општиот акт 
на извршниот одбор или на друг одбор на околи-
скиот завод за социјално осигурување (член 24 ст. 1); 

8) распуштање на собранието на околискиот за-
вод за социјално осигурување во случаите предви-
дени со уредбата (член 24 ст. 3). 

Работите од точ. 1, 5, 6 и 8 ги вршат двата со-
бори рамноправно, а работите од точ. 2, 3, 4 и 7 
соодветниот совет. 

VII 
Уредба за формирање комисии за пензиохшса-

ните воени лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/55): 

1) фирмирање око лиска пензиона комисија 
(член 6); 

2) именување претседател и членови на околи-
ската пензиона комисија (член 6). 

Работите од точката 1 ги вршат двата собори 
рамноправно, а работите од точката 2 двата собори 
на заедничка седница. 

VIII 
Правилник за постапката на инвалидските ко-

мисии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/50 и 55/50): 
работите од чл. 1,3, 4 и 5 - ги врши соодвет-

ниот управен орган. 
IX 

Правилник за лекување на воените инвалиди 
од војните и за давање протези („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/51): -

работите од членот 13 — ги врши соодветниот 
управен орган. 

X 
Напатствие за Достапната за установување ин-

валидноста и за определување правата на осигуре-
ниците во случај на инвалидност („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 58/52): 

работите од точката 11 ги врши соодветниот 
управен орган. 

XI 
Одлука за издржување на децата и другите 

лица сместени во социјални установи на подрачје 
на друг народен одбор или на територија од друга 
народна република („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/53): 

работите од точката 1 - ги врши соодветниот 
управен орган. 

XII 
Одлука за начинот на пресметувањето на при-

донесот за социјално осигурување на сезонските 



Стража 596 - ,^ој 34 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^^^^ Среда, 27 јули 1955 

селскостопански работници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/55): 

работите од точката 1 ст. 3 - ги вршат двата 
собори на заедничка седница. 

XIII 
Одлука за паушалните основи за пресметување 

на придонесот за социјално осигурување за работ-
ниците на помали занаетчиски и помали угостител-
ски дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/55): 

работите од точката 2 ги врши соодветниот 
совет. 

5. ВО ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
I 

Закон за инспекцијата на трудот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 108/48): 

1) именување и разрешување на инспекторите 
на трудот на околиските инспекции на трудот 
^ л е н 13 ст. 2); 

2) вршење работи на инспекцијата на трудот 
/од членот 2 точ. 1—12 и членот 4 од законот, докол-
ку поодделни од тие работи не ќе задржат за себе 
сојузниот инспектор на трудот односно републичката 
1инспекција на трудот (член 14 ст. 1); 

3) вршење надзор над примената на прописите 
оа трудот што ги донесува народниот одбор на око-
лијата (чгсен 14 ст, 2); 

А) донесување прописи за трудот (член 14). 
Работите од точката 4 ги вршат двата собори 

на заедничка седница, од точката 1 соодветниот 
орган определен со статутот, а од точ. 2 и 3 соодвет-
ниот управен орган (инспекцијата на трудот). 

II 
Уредба за плаќање па работниците и наместе-

ниците запослени кај приватни работодавци („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/52): 

1) поништување на одлуката на арбитражата 
која ги решава споровите по прашањето на склучу-
вање колективни договори (член 6); 

2) вршење надзор над спроведувањето на 
уредбата. 

Работите од точ. 1 ги врши соодветниот совет, 
а работите од точ. 2 соодветниот управен орган. 

III 
Упатство за извршување на Уредбата за ра-

ботните книшки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/52): 

работите од точката 8 — ги врши соодветниот 
совет. 

IV 
Уредба за организација на службата за посре-

дуваше во работата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/52): 

1) оснивање бирои за посредување на трудот 
(член 2); 

2) определување претставник во управниот одбор 
и назначување шеф на бирото за посредување на 
трудот (член 4 и 5 ст. 2). 

Работите од точката 1 ги вршат двата собори 
рамноправно, а од точката 2 двата собори на заед-
ничка седница. 

V 
Основна уредба за звањата и платите на слу-

жбениците на државните органи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/52 и 4/54): 

1) донесување одлука за дополнителните плати 
за поодделни работни места за службениците на 
народниот одбор на околијата и потврдување на 
одлуките за дополнителните плати што ги доне-
суваат народните одбори на општините за службе-
ниците во општините (член 9 ст. 2 и 3); 

2) именување и разрешување на комисијата за 
службенички прашања (член 41 ст. 2); 

Работите од точ. 1 и 2 ги вршат двата собори 
равноправно. 

VI 
Правилник за стручната спрема на канцелари-

ските службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/54): 

работата од членот 18 ја врши соодветниот 
совет. 

VII 
Решение за тоа кои болести се сметаат како 

несреќа на работа на службениците во ресорот на 
внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/54): 

работите од точката III ст. 2 — ги врши соод-
ветниот управен орган. 

VIII 
Правилник за стручната спрема на службени-

ците на финансиската служба што работат на ра-
ботите на приходи, царини и сметководство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/54): 

работите од членот 14 ги врши соодветниот 
совет, а од членот 16 претседателот на народниот 
одбор. 

IX 
Уредба за патните и селидбените трошоци 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55 - пречистен 
текст): 

пропишувањето на висината на дневници за 
службени патувања во границите на околијата 
(член 8 став 6) — го врши околискиот собор. 

X 
Упатство за примена на Уредбата за патните и 

селидбените трошоци на милиционерите, подофице-
р и ^ и офнцирите на Народната милиција („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 19/53 и 4/55): 

работата од точката 1 ст. 2 т - ја врши околи-
скиот собор. 

XI 
Уредба за звањата и платите на персоналот во 

здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 6/54): 

1) пропишување општи и одделни услови за 
поодделни работни места на здравствениот персо-
нал во склад со условите пропишани од сојузните 
и републичките органи (член Ѕ ст. 2); 

2) давање согласност на правилниците за пла-
тите во здравствените установи спрема кои ги вр-
шат правата на оснивач (член 7); 

3) давање согласност на договорното наголему-
вање дополнителната плата за поодделни работни! 
места (член 14). 

Работите од точката 2 ги вршат двата собори: 
рамноправно, а од точката 1 и 3 соодветниот совет. 

XII 
Уредба за платите на работниците к службе-

ниците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/54): 

1) формирање комисија за плати (член 10 
ст. 2); 

2) одобрување на ревизијата на тарифните пра-
вилници, доколку се наголемува^ тарифните ста-
вови (член 32); 

3) определување нивото на тарифните правил-
ници на проектаитските претпријатија, доколку 
републичкиот извршен совет не ги утврди основите 
за составување на тарифните правилници на про-
ектантските организации (член 34); 

4) одобрување на ревизијата на тарифните пра-
вилници, доколку тарифните ставови се намалу-
ваат (член 30); 

5) определување начинот на пла,ќањето додека 
стопанската организација не ги замени пониште-
ните ставови односно не донесе нов тарифен пра-
вилник (член 33); 

6) донесување решение за задолжителна реви-
зија на нормите ако тие се извршуваат над про-
секот нормален за соодветната стопанска гранка; 

0 (член 42)Ј 4 " " " " 
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7) вршење надзор над примената на одредбите 
од уредбата (член 66); 

8) донесување решение за должноста на испра-
вување грешки во тарифниот правилник (член 67 
ст. 2); 

9) предложување сменување на директорот и 
книговодителот во случај на наод при пресмету-
вањето да се сторени крупни неправилности 
(член 69). 

Работите од точ. 1 ги вршат двата собори на 
заедничка седница, од точ. 2 и 3 двата собори рам-
ноправно, од точ. 4—6 соодветниот управен орган 
(комисијата за плати), а од точ. 7—9 соодветниот 
управен орган. 

I XIII 
Упатство за комисиите за плати во стопанството 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/55): 
работите од точ. 11 и 23 ги врши соодветниот 

управен орган (комисијата за плати). 
XIV 

Одлука за начинот на утврдувањето на нивото 
на тарифните "ставови во тарифните правилници 
за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55): 

работите од точката 1 под б) и работите од 
точката 2 ст. 3 ги вршат двата собата! рамноправно. 

XV 
' Правилник за работа!а на арбитражите ко-
мисии во постапката за донесување тарифни пра-

I вилннци на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/55): 

1 работите од членот 6 ст. 2, членот 7 ст. 2 и чле-
нот 10 ст. 3 — ги врши соодветниот управен орган 
(комисијата за плати во стопанството). 

I XVI 
Правилник за додатокот за одделните услови 

I за работа на наставниот и воспитниот персонал во 
школите и домовите за дефектни, инвалидни и ту-
беркулозни деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/53): 

работите од членот 1 — ги вршат двата собори 
рамноправно. 

I XVII 
' Правилник за звањата и платите на службе-
I гадите на комуналните банки и штедилниците 
I („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54): 

работите од чл. 3 и 4 — ги вршат двата собори 
рамноправно, а работите од точката 5 претседате-
лот на народниот одбор. 

XVIII 
Одлука за условите под кои издатоците за 

дневници, патни паушали, теренски додатоци и ки-
лометража се признаваат како материјални трошо-

I ЦЈХ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55): 
работите од точката 3 ст. 2 ги вршат двата со-

бори рамноправно, а од точката 2 ст. 7 соодвет-
ниот совет. 

XIX 
Одлука за забрана на ноќната работа на мла-

дината во индустријата, градежништвото п сообра-
ќајот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/55): 

работите од точката 2 ст. 2 и точката 3 ги вр-
ши народниот одбор. 

6. ВО ОБЛАСТА НА ПРОСВЕТАТА И 
КУЛТУРАТА 

I 
Општ закон за управување со училиштата 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/55): 
1) оснивање средни и други училишта од инте-

рес за околијата (член 4 ст. 2); 
2) потврдување на училишните правила на 

средните и други училишта што се од интерес за 
околијата (член 5); 

3) именување определен број членови во учи-
лишниот одбор на училиштата што ги оснива око-
лијата (член 8 ст. 1 точ. 1); 

4) утврдување бројот на членовите на учили-
шниот одбор за поодделни средни и стручни учи-
лишта (член 9 ст. 2); 

5) определување кои органи односно стопански 
организации и општествени организаци вршат из-
бирање на членови на училишниот одбор (член 9); 

6) распуштање на училишниот одбор и опре-
делување избори за нов одбор (член 11 ег. 3); 

7) донесување^решение по повод спорната одлу-
ка што ќе им ја достави Наставничкиот совет или 
управителот (директорот) на училиштето (член 18); 

8) примање и разгл,едување на извештаите што 
им ги поднесува училишниот одбор или членовите 
на училишниот одбор (член 19); 

9) донесување решение по времено запрената 
одлука или заклучок на класовиот односно Настав-
ничкиот совет од страна на управителот (директо-
рот) на училиштето (член 24 ст. 3); 

10) одобрување на претсметката на училиштава 
за кои обезбедува финансиски средства (член 29 
точ. 5); 

11) претресување на општите прашања, доне-
сување прописи и преземање потребни мерки за 
работа на училиштата (член 29); 

12) обезбедување материјални средства за учи-
лиштата и грижи за унапредување на материјал-
ната основа на. школството (член 29 точ. 4); 

13) назначување управители (директори) на 
оние училишта што се од интерес за околијата во 
склад со одделните прописи (член 29 точ. 6); 

14) проучување и претресување на прашањата 
од областа на школството, донесување соодветни 
решенија и преземање мерки (член 31 точ. 1); 

15) вршење надзор над извршувањето на про-
писите од страна на органите за непосредно упра-
вување со училиштата (член 31 точ. 3); 

16) поднесување предлози за оснивање и уки-
нување на училишта што ги оснива околијата 
(член 31 точ. 5); 

17) претресување на предлозите на пресмет-
ките на училиштата и- давање мислења за нив 
(член 31 точ. 6); 

18) донесување решенија по жалбата од уче-
ниците против решението за исклучување односно 
оддалечување од училиштето (член 31 точ. 8); 

19) распишување конкурс за избирање дирек-
тори и наставници во училиштата што ги оснива 
околијата (член 31 точ 2); 

20) вршење инспекција во училиштата (член 
31); 

21) вршење надзор над извршувањето на прет-
сметката и управување со општонародниот имот 
што им! е даден на училиштата на користење (член 
31 точ. 7); 

22) укинување и поништување на ^ закони-
тите акти на органите на управувањето со училиш-
тата што ги оснива околијата (член 33). 

Работите од точ. 1—6, 10 и 14 ги врши околи-
скиот собор, од точ. 7—9, 11—13, 14—19 и 22 соод-
ветниот совет, а работите од точ. 20 и 21 содве-
тниот управен орган. 

II 
Уредба за стручното оспособување и звањата 

на работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57/50): 

формирањето на второстепена комисија која ре-
шава по жалбите од работниците на цреводењето 
(член 18 ст. 3); — го вршат двата собори ма заед-
ничка седница. 

III 
Уредба за стручните училишта („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 39/52): 
1) оснивање стручни училишта (член 8); 
2) обезбедување услови за оснивање и одржу-

вање на училиштето (член 10 ст. 1); 
3) одлучување во стручно училиште да се при-

ми соодветен број ученици (член 10); 
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4) прехместување на наставници во стручни 
училишта и откажување на наставниците на струч-
ните училишта што ги оснива (член 11); 

0) вршење надзор над правилното остварува-
ње на наставните и воспитните задачи на учили-
штето (член 11 ст. 1 под в); 

6) преземање соодветни мерки во случај на 
недостаточно користење или недостаточна спрема 
на наставниците (член 11 ст. 3); 

7) вршење правото на оснивач на стручно учи-
лиште ако е оснивач републичкиот орган (член 12); 

8) водење надзор над работата и вршење ин-
спекција над правилното изведување на наставниот 
план и програма, како и сите управни работи во 
прв степен во однос на стручните училишта 
(член 16 ст. 1); 

9) обезбедување на посетување периодичните 
училишта и на посетување курсеви за здобивање 
со стручни знаења (член 16 ст. 2); 

10) давање дотации на коморите и на претпри-
јатијата што осниваат стручни училишта (член 17 
и 18). 

Работите од точ. 1, 7 и 10 ги вршат двата со-
бори рамноправно, од точ. 3 и 4 соодветниот совет, 
а од точ. 2, 5, 6, 8 и 9 соодветниот управен орган. 

IV 
Уредба за оснивање центри за вонардо??ко 

воено воспитување на народот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53): 

1) оснивање центар за вонармиско воено вос-
питување на народот за подрачјето на околијата 
(член 2); 

2) именување членови на стручниот одбор на 
центарот основан за подрачјето на околијата (член 
4 ст. 1); 

3) обезбедување во буџетот на околијата ма-
теријални средства за работа на центарот основан 
за подрачјето на околијата (член 7 ст. 1); 

4) донесување поблиски одредби за организа-
цијата и работата на цента-рот (член 8 ст. 1). 

Работите од точката 3 ги вршат двата собори 
рамноправно, а од точ. 1, 2 и 4 соодветниот совет. 

V 
Уредба за организација на службата за пред-

војничка обука („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/53): 

1) раководење со службата за предвојничка 
обука и грижи за нејзината организација и спрове-
дување на подрачјето на околијата (член 1); 

2) грижи за организирањето и спроведува-
њето на службата за предвојничка обука на ра-
ботничката, селската и средноучилишната младина 
на подрачјето на околијата, вршење надзор над 

' тгата на општините во поглед спрове,дувањето 
на оваа Служба, над изводењето на предвојничката 
обука во средните училишта и над извршувањето 
обврските на стопанските претпријатија во врска 
со оваа обука, грижи за вклучување на сите обвр-
зници во предвојничката обука, обезбедување мате-
ријални средства за вршење на оваа служба и 
грижи за правилен распоред на кадровите за из-
водење на предвојничката обука (член 2); 

3) формирање одбор за прашањата на пред-
војнпчката обука (член 5 ст. 1 и 3); 

4) вршење работи на администрацијата во 
врска со службата за предвојничка обука (член 7). 

Работите од тбч 1—3 ги врши соодветниот со-
вет, а од точката 4 соодветниот управен орган. 

7. ВО ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
I 

Закон за здруженијата, собирите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46): 

1) донесување решение за одобрување или не-
одобрување оснивањето на здружение (член 17 
ст. 1); 

2) забранување оснивањето и работењето на 
здруженија кои не ги исполнуваат законските 
услови (член 18); 

3) забранување одржувањето на пријавено јав-
но собрание' (член 21 ст. 4). 

Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот 
управен орган. 

II 
Закон за државните матични книги („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 29/46): 
1) донесување одлука за вршењето исправки во 

матичните книги (член 17 ст. 1); 
2) решавање по барање на странка кога мати-

чарот одбие да го изврши службеното дејство што 
е должен да го стори според законот (член 21 ст. 1). 

Работите од точ. 1 и 2 ти врши соодветниот 
упра.вен орган. 

III 
Закон за одземање на државјанството на офи-

церите и подофицерите па бившата југословенска 
војска кои нема да се вратат во татковината, на 
припадншдитз на воените формации што му слу-
желе на окупаторот и на побегнатите во странство, 
како и на лицата побегнати по ослободувањето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46): 

подавањето до надлежните околиски судови на 
предлог за конфискација и други обезбедувања на 
имотот (член 2 ст 2) — го врши соодветниот упра-
вен орган. 

IV 
Заѕшн за Народната милиција („Службен лист 

на ФНРЈ", бр 101/46): 
1) давање упатства за работа и вршење над-

зор над работата на станиците на Народната ми-
лиција (член 15 ст. 3), и на сообраќајната Народна 
милиција (член 20 ст. 2); 

2) право за непосредно издавање наредби до 
Народната милиција (член 26 ст. 1). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

V 
Закон за личните имиња („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 105/47): 
1) примање на барање за промена на личното 

име (член 18) и проверка на наводите во врска со 
тоа барање (член 20); 

2) решавање на споровите настанати поради 
личното име (член 23 ст. 1). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот 
управен орган. 

VI 
Основен закон за прекршоците („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 46/51): \ , 
1) пропишување парична казна за прекршоците' 

до 3.000 динари (член 8 точ. в); 
2) избирање и разрешување на околиски судија 

за прекршоци (член 52 ст. 1 и член 54 ст. 2); 
3) именување дисциплинска комисија за распра-

вање за повредите на должноста на околиски су-
дија за прекршоци (член 53 ст. 2); 

4) започнување на дисциплинска постапка про-
тив околиски судија за прекршоци (член 53 ст. 3). 

Работите од точ. 2 и 3 ти вршат двата собори на 
заедничка седница, од точката 1 околискиот собор, а 
од точката 4 претседателот на народниот одбор. 

VII 
Закон за извршување на казните, мерките за 

безбедност и на воспитно-поправителните мерки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/51): 

1) непосредно управување со затворот (член 13 
ст. 1); 

2) извршување на смртна казна (член 25 ст. 1); 
3) упатување во казнено-поправгггелни установи 

(член 29 ст. 2); 
4) изрежување на дисциплински казни (член 

69 ст, 1); \ ^ ^ , ^ . 



Среда, 27 јули 1955 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 1 Број 31 - Страна 599 

5) формирање одбор на граѓаните за давање, по-
каеш на лицата што се отпуштени од казнено-по-
ираѕителен дом (член 74 ст. 1); 

6) известување на органот што ја претставува 
општествената организација или здружението во кое 
осудениот вршел изборна 'функција, да преземе со-
одветни мерки заради разрешување на осудениот 
од изборната функција (член 49); 

7) водење евиденција за лицата осудени на ка-
зната ограничение на граѓанските права (член 81); 

8) извршување на казните забрана на вршење 
определено занимање (член 82 ст. 2); 

9) спроведување мерките за безбедност на упа-
тување во завод за душевно болни лица или во друг 
завод за чување и лекување (член 112); 

10) извршување мерките за безбедност на про-
терување на странци од земјата (член 118 ст. 1); 

11) извршување воспитно-поправителната мерка 
на упатување малолетни во воспитао-поправителен 
дом (член 128 ст. 1); 

12) извршување воспитно-лоправителната мерка 
на упатување малолетник во определена воспитна 
установа (член 137). в 

Работите од точ. 1—12 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

VIII 
Правилник за куќниот ред во казнено-поправи-

те лни домови и затвори („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5ЧГ/Ѕ2): 

работите од членот 11, членот 14 ст. 2 и 3, членот 
21 ст. 2, членот 23 ст. 2, членот 66 ст. 1, членот 71 
ст. 1, членот 73 ст. 1, членот 74 ст. 2, членот 76 ст. 
1 и 77 ст. 2 — ги врши соодветниот управен орган. 

IX 
Правилник за куќниов ред во казнено -поправи -

телните домови за малолетници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 57/52): 

работата од членот 67 ја врши соодветниот упра-
вен орган. 

X 
Правилник за куќниот ред во затворите за издр-

жување притворот односно истражниот затвор 
С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/64): 

работите од членот 1 ст. 1 и членот 2 ст. 2 ги 
врши соодветниот управен орган. 

XI 
Закон за правната положба на верските заедници 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53): 
1) давање одобрение за прибирање прилози за 

верски цели надвор од црквите, храмовите и другите 
верски простории што се определени за тоа (член 
12 ст'. 2)Г 

2) давање одобрение за одржување литии, про-
цесни и други верски обреди надвор од црквите, 
храмовите и другите јавни простории, што верските 
заедници ги определиле за вршење верски обреди 
(член 13 ст. 2); . ; \ , 

3) забранување на одржување верски собори во 
рамките на преземените општи мерки за заштита на 
наррднотд здравје и јавниот ред додека траат окол-

ностите поради кои тие мерки се преземени (член 
13 ст.; 4). 

Работите од точ. 1—3 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

XII 
Законик за кривичната постапка („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 40/53): 
1) подавање предлог за остварување на имотно-

правните барање.во кривичната постапка ако овла-
стената стопанска организација не подаде таков 
предолг (член 97 ст. 2); 

2) спроведување извил (член 141 сг. 1 и член 
399 еѓ, 2); 

3) преземање потребни мерки да се пронајде сто-
ритедрт на, кривЈгшо дело, сторителот или соучес-
н и к ^ да не се сокрие или да не. побегне, да се от-
кријат и обезбедат трагите на кривичното дело и 
предметите што можат да. п о с ^ ђ а т како донгев; 
Прибирање на сите обавести што' 4и можеле да 

бидат од корист за успешно водење на кривичната 
пбстсмрка; ^освестување јавниот обвинител за сето 
сторено (ЧЈЈШ 144); 

4) дава4^ помош на истражниот судија или на 
судијава на околиски суд по нивно барање (член 151); 

5) спроведување истрага! по наредба од истра-
жниот судија (член 1б0 ст. 1); 

6) извршување поодделни истражни дејства по 
наредба од истражниот судија (член 161 ст. 1 и член 
162 (?г. 1); 

7) поканување на обвинетиот в суд (член 
174 ст. 1); 

8) издавање и извршување наредба обвинетиот 
да се доведе (член 175 кгг. 1 и 2); ^ 

9) определување притвор (член 183 ст. 1); 
10) одлучување, по испитувањето на притвореното 

лице, дали тоа лице ќе се пушти на слобода или ќе 
се задржи во притвор и спроведе до истражниот 
судија (член 185 ст. 2); 

11) наредување претрес на стан и лице (член 
201 ст. 1); 

12) давање на судот, по негово барање, извештај 
за поведението на осудениот со цел за судска реха-
билитација (член 444 ср. 4); 

13) донесување решение за законска рехабили-
тација (член 446 ст. 1); 

14) наредување да се издаде потерница и објава 
(член 481 ст. 2 и член 4в2). 

Работите од точ. 1 ги врши претседателот на на-
родниот одбор, а од точ. 2—14 соодветниот управен 
орган. 

ХШ 
Уредба за дисциплина во Народната милиција 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/47): 
1) изрекнување дисциплински казни на припад-

ниците на Народната милиција (член 17); 
2) водење книга на дисциплинските казни 

(член 39); 
3) доделување пофалби и награди на припад-

ниците на Народната милиција (член 45). 
Работите од точ. 1—3 ти врши соодветниот упра-

вен орган. 
XIV 

Уредба за личните карти („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/48 и 38/50): 

издавањето на лични карти на домашни и стран-
ски државјани (член 8 ст. 1 и 2) и водењето на еви-
денција за личните карти (член 11) — го врши соо-
дветниот управен орган. 

XV 
Основна уредба за прометот со запалителни теч-

ности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/48): 
определувањето на местата на кои можат да се 

подигаат магацини и танкови за сместување и др-
жење запалителни течности и одобрувањето на пла-
новите за подигање на овие магацини и танкови во 
населени месата (член 10 ст. 2) и вон населени места 
(член И ст. 3) — го врши соодветниот управен орган. 

^ ' XVI 
Напатствие за органите за водење на службата 

за граѓански состојби („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 79/49): 

работите од точ. V и VI ги врши соодветниот 
управен орган. 

XVII 
Уредба за организација на службата на против-

авионска заштита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
116/48): 

1) организам ја и изводење на противавионската 
заштита (член 5 ст. 3); 

2) п о в и к у в а ^ во службата на противавионски ' 
та заштита (член 6 ст. 2). 

Работите од точ. 1 и 2 ти врши соодветниот упра^ " 
вен оргат?. 

XVIII . 
Уредба за контрола на посадата на п л о в и л а во 

внатрешнава пловидба („Службен лист на ФНРЈ%/ 
бр. 20/50): 
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1) издавање дозвола на членовите на посадата 
на пловилата за движење вон определениот дел на 
пристаништето (член 5 ст. 1), како и издавање до-
звола за подолг престој (член 6 ст. 2); 

2) примање пријава за случај пристанување на 
пловило вон определените пристаништа поради виша 
сила (член 7 ст. 1), како и примање пријава од 
странско пловило за пристанување вон определените 
пристаништа (член 8 ст. 1). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши соодветниот 
управен орган. 

XIX 
Уредба за пријавување на боравокот („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 39/50): 
1) продолжување на странски државјанин на 

времениот престој означен во визата (член 12 ст. 3); 
2) издавање дозвола за престој за странци (член 

12 ст. 4). 
Работите од. точ. 1 и 2 ги врши соодветниот 

управен орган. 
XX 

Уредба за прометот со огнено оружје, муни-
ција и експлозивни средства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/52): 

1) издавање дозвола на лица, установи и прет-
пријатија за набавка на муниција, барут, експлозив 
и запалки за експлозив (член 2 ст. 2); 

2) издавање дозвола на стопански претпријатија 
за набавка на експлозивни средства (член 4 ст. 1); 

3) вршење надзор над прометот и утрошокот на 
огнено оружје, муниција и експлозивни средства и 
вршење преглед во магацините со цел на овој надзор 
(член 9 ст. 1); 

4) примање обавести од стопански претприја-
тија, општествени организации и од поодделни лица 
за секоја количина набавени експлозивни средства 
(член 9 ст. 2). 

Работите од точ. 1—4 ги врши соодветниот упра-
вен орган. 

XXI 
Уредба за сообраќајот на јавните патишта 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/50): 
вршењето на контрола на сообраќајот на јавни-

те патишта (член 29 ст. 1 и 2) — го врши соодветниот 
управен орган. 

XXII 
Задолжително напатствие за службата на од-

брана од пожар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/46): 

работите од точката 5 ги врши околискиот собор, 
од точката 6 ст. 1, точката 14 ст. 21 и точката 15 соо^ 
дветниот управен орган. 

XXIII 
Правилник за извршување на Законот за др-

жавјанството на Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/46): 

работите од членот 13, членот 27 ст. 1, членот 32 
ст. 1 и 2, чл. 30 ст. 3 и 5, членот 45, членон 53 и чле-
нот 55 ги врши соодветниот управен орган. 

XXIV 
Правилник за патните исправи за премин преку 

државната граница („Службен лист на ФНРЈ" бо. 
21/49): 

работите од членот 14 ст. 1 и членот 18 ст. 1 ги 
врши соодветниот управен орган. 

XXV 
Нареди за вршење на правото на лор во гра-

нична зона („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/49): 
работите од точката 2 ст. 1, точката 3 ст. 2 и 

точката 4 ст. 2 ги врши соодветниот управен орган. 

XXVI 
Правилник за регистрирање на моторните во-

зила ц автомобилските приколици („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/52): 

работите од чл. 4 и 8 ст. 4 и 3, чл. 16 ст. 1 и 
чл. 18 ги врши соодветниот управен орган. 

XXVII 
Правилник за возачите на моторните возила 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/52): 
работите од чл. 8, 13, 16 и 17 ги врши соодветниот 

управен орган. 
XXVIII 

Упатство за издавање уверенија за телесната 
и душевната способност за управување со моторни 
возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/53): 

работите од точ. 6 ст. 1 и точ. 9 ги врши соо-
дветниот управен орган. 

XXIX 
Упатство за извршување на Уредбата за помор-

ските книшки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54): 
работите од точката 3 под б) ги врши соодветниот 

управен орган. 
XXX 

Правилник за пограничната зона („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/54): 

работите од членот 3 став 1, членот 11 и 13 ст. 2 
ги врши соодветниот управен орган. 

XXXI 
Упатство за водење казнена евиденција („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/55): 
работите од точ. 1 и 2, точката 3 под а—в и точ-

ката 15 ст. 1 ги врши соодветниот управен орган. 

8. ВО ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ОПШТО-
НАРОДНИОТ ИМОТ 

I 
Основен закон за постапување со експроприра-

ните и конфискувани^ шумски поседи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 61/46); 

донесувањето првостепено решение за одземање 
на доделената шума и на шумското земјиште и за 
казната (член 12 ст. 3 во врска со одделот V од 
Одлуката за согласување на сојузните закони со 
промените извршени во државната управа и во си-
стемот на управувањето со стопанството — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/51) — го врши околискиот 
собор. 

II 
Закон за селскостопанскиот земјишен фонд на 

општонародниот имот и за доделување земја на 
селскостопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/53): 

определувањето на око л иска комисија за сел-
скостопански земјишен фонд (член 20) — го вршат 
двата собори на заедничка седница. 

9. ВО ОБЛАСТА НА ОПШТАТА УПРАВА 
I 

Основен закон за бракот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/46): 

позволувањето во оправдани случаи склучу-
вање брак по полномошник на свршеникот (член 34 
ст. 1) — го врши соодветниот управен орган. 

II 
Закон за избирачките списоци („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 58/46): 
именувањето членови на комисијата за изби-

рачки списоци (член 7) — го вршат двата собори на 
заедничка седница. 

III 
Основен закон за експропријацијата („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 23/47): 
1) донесување акт за експропријација во корист 

на државата ако експропријацијата се врши на 
подрачје на околијата за потребите од локално зна-
чење, како и за потребите на местото по предлог 
од народниот одбор на општината (член 4 ст. % 

под ѓ); ' ^ ^ 
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2) донесување акт за експропријација кога 
експропријацијата се врши во корист на Задруга, 
задружна и друга организација (член 5); 

3) определување членови на експропријационата 
комисија (член 18 ст. 2); 

4) спроведување на постапката за експропри-
јација (член 17). 

Работите од точ. 1 и 2 ги врши околискиот собор, 
од точката 3 двата собори на заедничка седница, од 
точката 4 соодветниот управен орган. 

IV 
Напатствие за спроведуваше на Основниот закон 

за експропријацијата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 85/48): 

работите од точ. I, II ст. 1 и IV ги врши ОКО-
ЛИСКИОТ собор, а работите од точ. IX ст. 1 и XIV 
ст. 1 и 2 соодветниот управен орган. 

V 
Закон за јавното правобранителство („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 24/52): 
1) назначување околиски јавен правобранител 

(член 21 ст. 2); 
2) пренесување овластеното за застапување во 

поодделни предмети на определен службеник ако 
не постои околиски јавен правобранител (член 22 
ст. 1). 

Работата од точката 1 ја вршат двата собори на 
заедничка седница, а од точ. 2 претседателот. 

VI 
Закон за прометот со земјишта и згради („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 19/55): 
давањето, со согласност од Сојузниот извршен 

совет, со надоместок или без надоместок, на стран-
.ски дипломатски и конзуларни претставништва како 
и на организација и на специјализирана агенција 
на Организацијата на Обединетите нации на трајко 
користење градежно земјиште во општествена соп-
ственост заради подигање зграда за службени по-

,треби (член 47а ст. 1) — го врши соодветниот совет. 

VII 
Закоп за судовите („Службен лист на ФНРЈ", 

бр. 30/54): 
1) поднесување предлог за оснивање или уки-

нување околиски односно окружен суд (член 18 ст. 
3 и член 20 ст. 3); 

2) избирање и разрешување судии и судии по-
ротници на околискиот суд и судии поротници на 
окружниот суд (член 49 ст. 4 и 5); 

3) давање мислење за списокот на кандидатите 
за избирање судии на окружен суд (член 50 ст. 2); 

4) давање иницијатива за избирање судии на 
око т с к и суд (член 50 ст. 3); 

5) поднесување предлози за избирање судии по-
ротници на окружните судови (член 51 ст. 1); 

6) составување предлози за избирање судии по-
ротници на околиските судови (чл. 51 ст. 2); 

7) определување брегот на судиите поротници 
за околискиот суд (член 54 ст. 2); 

8) поднесување предлози за разрешување судии 
поротници на околиски и окружни судови поради 
неспособност или морална неподобност (член 84); 

9) давање иницијатива за разрешување судии 
на окружен суд поради неспособност или морална 
неподобност (член 85 ст. 1). 

Работите од точката 2 ги вршат двата собори на 
заедничка садница, од точката 1, 7 и 9 околискиот 
собор, а работите од точ. 3—6 и 8 соодветниот упра-
вен орган. 

VIII 
Закон за стопанските судови („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 31/54): 
1) покренување иницијатива за оснивање или 

укинување на окружен стопански суд (член 8 сг. 3); 

2) избирање повремени судии на окружни сто-
пански судови (член ЅО ст. 4); 

3) давање мислење за списокот на кандидатите 
за избирање судии на окружен стопански суд (член 
31 ст. 2); 

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

5) одлучување за усвојување и одбивање пред-
лози за избирање повремени судии на окружни сто-
пански судови (член 32 ст. 2); 

6) определување бројот на повремени судии во 
окружните стопански судови (член 35 ст. 2); 

7) покренување иницијатива за разрешување 
судии на окружен стопански суд поради неспо-
собност или морална неподобност (член 65 ст. 1); 

8) разрешување на повремените судии на окру-
жните стопански судови (член 58 ст. 1 и член 69 
ст. 2); 

9) поднесување предлози и испитување по-
стоењето на разлози за разрешување повремени 

'судии на окружен стопански суд поради неспо-
собност или морална неподобност (член 64 ст. 3 и 
член 67 ст. 2). 

Работите од точ. 2, 5 и 8 ги вршат двата собори 
на заедничка седница, од точ. 1 и 7 околискиот со-
бор, а од точ. 3, 4, 6 и 9 соодветниот управен орган. 

IX 
Закон за воените судови („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 52/54): 
1) извршување на наредбата аѕ доведување не-

воени лица (член 64 ст. 2); 
2) донесување решение за притвор на невоени 

лица по предлог од воениот обвинител или по соп-
ствена иницијатива (член 67 ст. 2): 

3) спроведување на притворените лица до вое-
ниот истражен судија или до овластениот воен 
истражен орган (член 67 ст. 2); 

4) сослушување невоени лица како сведоци' 
(член 71 ст. 1); 

5) донесување решенија по пресудите на вое-
ните судови за законска рехабилитација за осуде-
ните активни подофицери, офицери и воени слу-
жбеници кои по осудата не останале во тоа свој-
ство (член 73). 

Работите од точ. 1—5 ги врши соодветниот 
управен орган. 

X 
Уредба за организација на службата за предвој-

ничка обука („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53): 
1) раководење и грижи за организацијата и 

спроведувањето на службата за предвојничка обука 
на подрачјето на околијата (член 1); 

2) грижи за организацијата и спроведувањето 
на службата на предвојничката обука кај работ-
ничката, селската и средноучилишната младина на 
подрачјето на околијата (член 2); 

3) водење надзор над работата на општините во 
поглед спроведувањето на службата на пред војнич-
ката обука, надзор над изводењето на предно.; -
ничката обука во средните училишта, како и код 
извршувањето на обврските на стопанските претпри-
јатија во врска со предвојничката обука (член 2); 

4) грижи за правилниот распоред на кадровите 
за изводење на предвојничката обука (член 2). 

Работите од точ. 1—4 ги врши соодветниот 
управен орган. 

XI 
Уредба за спроведување на закони и други со-

јузни правни прописи на територијата на која што 
п проширена цивилната управа на Федеративна 
Народна. Република Југославија („Службен лист ца 
ФНРЈ", бр. 56/54): 
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утврдувањето на состојбата на имотот на нацио-
нализирано претпријатие и на национализираниот 
имот (член 6 точ. 3) — го врши соодветниот управен 
орган. 

XII 
Решение за оснивањето и надлежноста на Со-

јузното биро за унапредување на административ-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/50): 

работите од точката 5 ги врши соодветниот 
управен орган. 

372. ^ 

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-
ните службеници, а во врска со одредбите од одде-
лот 2 главата II на Сојузниот општествен план за 
1955 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПЛАТИ И ОДДЕЛНИТЕ 

НАДОМЕСТОЦИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
СТРУЧЊАЦИ ШТО РАБОТАТ ВО УСТАНОВИТЕ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАН-

СТВО 
1. До донесувањето на одделна уредба за зва-

њата и платите на службениците во селскостопан-
ската служба, на селскостопанските стручњаци (ин-
женерите агрономи и селскостопанските техничари) 
запослени во установите што работат на унапреду-
вање селското стопанство (во селскостопански^ 
станици и заводи, во станиците за заштита на ра-
стенијата, во лозовите и овошни расадници, во сто-
чарско-ветеринарните станици, во ветеринарните 
станици, во станиците за вештачко осеменување, 
во селскостопански^ апотеки и во другите слични 
установи) ќе се исплатува од 1 јуни 1955 година 
дополнителна плата за работа под специјални окол-
ности, и тоа на инженерите агрономи во износ 
од најмалу 4.500 динари а на селскостопански!^ те-
хничари во износ од нај малу 2.500 динари месечно. 
Височината на дополнителната плата ја определува 
старешината на установата. 

2. Ако работните места на селскостопанското 
стручњаци од претходната точка се наоѓаат вон 
населените места, установите кај кои се тие на ра-
бота должни се да им дадат бесплатно пристоен 
стан, огрев и осветление. Ако за ова немаат можно-
сти, установите се должни да им исплатуваат па-
ричен надоместок во месечен износ од најмалу 3.000 
динари. 

Поблиски прописи за тоа кога се смета дека 
едно работно место се наоѓа вон населено место, 
како и за мерилата за определување паричен надо-
месток во смисла на претходниот став, донесува ре-
публичкиот државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

3. Се овластуваат народните одбори на околи-
ите оваа одлука да можат да ја применат и на слу-
жбениците на народните одбори. 

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

Р. п. бр. 256 
8 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, е. џ. 

373. 
Врз основа на одделот 1 глава XXVII и одделот 

III глава XXIX, а во врска со одредбите на одделот 
2 глава II на Сојузниот општествен план за 1955 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРО-
ДАЖБА НА УВЕЗЕНИОТ ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК 

I. На селскостопанските добра, селскостопан-
ските установи, земјоделските задруги и задружни-
те економии при купувањето на увезениот припло-
ден добиток за одгледување им се одобрува нама-
ление во процентот од продажната цена на увозните 
претпријатија, и тоа: 

1) за приплодни крави, јунпи и би-
кови 40% 

2) за приплодни овци, шилеџиња и 
ОБНОВИ 8 0 % 

3) за приплодни свињи, назимчиња и 
нерастови 60% 

4) за приплодна живина 60% 
Намаленото од претходниот став се одобрува 

само за приштодниот добиток што е набавен со де-
визните средства купени на одделниот состанок на 
девизното пресметковно место, наменети за селското 
стопанство. 

II. Право на надоместок (регрес) во височина на 
намаленото според оваа одлука имаат претприја-
тијата што Сојузот на селскостопанските комори на 
ФНРЈ ќе ги овласти за увоз на приплоден добиток 
заради продажба на селскостопанските организации 
од точ/1 од оваа одлука. 

Исплатата на надоместокот (регресот) според 
оваа одлука паѓа на товар на фондот за регреси и 
дотации (оддел III глава XXIX на Сојузниот опште-
ствен план за 1955 година). 

III. Се овластува Сојузниот државен секретар 
за работи на народното стопанство, по потреба, да 
донесува поблиски прописи за спроведување на 
оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 214 
24 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен сенет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукманозиќ, с. р. 

374. 
Врз основа на чл. 14 од Уредбата за оснивање 

пр,етпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТРУЧНО РАКОВОДЕЊЕ СО РАБОТИТЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО 
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ИМОТИ И ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
1. Селскостопанското имоти и земјоделските за-

други можат да вршат селскостопанско производ-
ство само ако имаат потребен кадар (инженери 
агрономи или селскостопански техничари) за струч-
но раководење со тоа производство. 

Републичките односно реонските селскостопан-
ски комори утврдуваат за секој селскостопански 
имот, а републичките главни задружни сојузи за 
секоја земјоделска задруга која врши селскостопан-
ска дејност, какви селскостопански стручњаци и во 
кој број мораат да имаат во смисла на претходниот 
став. 
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Републичките односно реонск-ите селскостопан-
ски комори и републичките главни задружни со^ 
јузи можат сѕлскостспалсккте -имоти и земјодел-
ските задруги што имаат помалу од 100 хектари 
обработлива површина земја да ги ослободат о-д 
обврската од ст. 1 на оваа точка. 

Против решението на селскостопански те комори 
одв.ееш главните задружни сојузи од претходните 
два става, се л с кост оп.анскит.е имоти одаос^,о земјо-
делските задруги множат да му изјават жалба на 
извршниот соѕет на народната република односно 
на автономната единица ЕО ср-ок од 15 дена од де-
нот на приемот на решението. 

2. Селсхостопанските и:,ЈОТИ И земјоделските за-
други кои; до 1 јануари ШЅ година не ќе го испол-
нат услов-от од ст. 1 на претходната точка ќе се 
смета дека не ги исполнуваат условите од чл. 14 на 
Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани. 

Народниот одбор на околијата ќе позволи ната-
мошно вршење на производителната дејност во сел-
ското стопанство само ако организациите на кои се 
применуваат одредбите од оваа одлука докажат со 
соодветна потврда од надлежната комора односно 
од надлежниот главен: задружен сојуз дека не мо-
жело да ги занос л ат лицата од ставот 1 на оваа од-
лука'поради неотстранливи пречки. 

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

Р. п. бр. 255 
8 јули 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Светозар! Вукманввкќ, с. р. 

375. 
Врз основа на ставот 5 од одделот 2 на главата 

XXV од Сојузниот општествен план ѕа 1966 годи-
на, а во врска со чл. 23 и 32 од Уредбата за орга-
низацијата и работењето на Сојузниот ИЗЕРШГН со-
вет ((„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/64) и точ. 1 
под 3 и 4 од Одлуката за овластување Одборот за 
стопанство да донесува решенија по работите од 
надлежноста на Сојузниот извршен совет („Слу-

I жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за стопан-
ство при Сојузниот извршен; совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-
НА НА и з в о з о т и ЗА к о н т и н г а н т и Р А Њ Е 

НА производите НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
I. Во точ 1 под а) од Решението за забрана на 

извозот и за контингентирање на производите пре-
допределени за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/55), се вршат следниве дополнувања: 

1. Во гранката 120 (Хемиска индустрија) после 
зборовите „брашно од коски" се додава зборот „етил-
алкохол"; 

2. Во гранката 127 (Прехранбена индустрија) по 
зборот „меласа" се додаваат зборовите „млеко во 
прав". 

II. Одредбите од ова решение нема да се при-
менуваат на пратките на етил-алкохол и млеко во 
прав извезени во срок од 5 ден? од денот на вле-
гувањето во сила на ова решение. 

III. Ова рецдение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 9,6 

8 Јулј1јЦ)о5 година1 

" Белград 
Го застапува Претседателот 
на Одборот за стопанство, 

I Добривоје Радосављевић с. р. 

376. 
Врз основа на одредбата од тар. бр. 101 делот 

А1 ед Тарифата на ДгШ^Ѕбт на пЈЅој^г („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. а во согласност со Од-
борот за стопанство ггрЈ4 Сојузниот извршен совет, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАЌАНА ДАНОК МА ПРОМЕТ НД МОТОР-
НИТЕ ВОЗИЛА, МАШИНИТЕ, УРЕДИВЕ, НАПРА-

ВИТЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ И СЛИЧНИТЕ 
ПРОИЗВОДИ 

1. По тар. бр. 101 од делот А на тарифата на да-
нокот на промет се плаќа данок на промет на след-
ните производи од странско производство, и тоа: 

а) на промет на моторните возила од патниот 
сообраќај (камиони, автобуси, патнички автомобили, 
ауто-тракторл, мотоцикли и сл.), нивните приколи-
ци и нивните главни делови (мотори, менувачки 
кутии, диферендиј али -и шасине 

(1) мотоцикли — по норма од — - — 50% 
(2) сите други моторни возила од патниот соо-

браќај, нивните приколици и кивнете главни 1 

лови по нор-ма од — — — — — — — 403% Ј 
б) на промет на машини, уреди, направи, и н -

струменти и други слични производи од гранката! I 
117 и 119 - по норма од - - - - - -

2. Данокот по нормите од претходната точка') 
под а) и'б) од ова решение се плаќа са;то но случај^ 
ако државните органи или установи односно сто;гтан-' 
скиите, задружните или општествените организации' 
во земјата ги купуваат производите од овој тар. 
број од приватни лица, како и во случај ако др-
жавните органи или установи односно стопанските, 
задружните или општествените организации ги 
продаваат во земјата производите од ОВОЈ тарифен 
бро,ј на приватни ЛРГЈЗ. 

3. Ако прометот на производите од тон. 1 под а) 
од оза решение се врши помеѓу приватни лица, т.е. 
еко и како купувачи и како продавачи на тие про-
изводи се појавуваат приватни лица, на промет на 
тие производи се плаќа данок по нормата од 20%. 

4. Данокот по овој тар. број го плаќа купувачот, 
и тоа од набавната односно од пазаришната цена. 

5. Данокот по овој тар. број се пла-ќа на промет 
ца производите од овој тар. број при секој нивни 
премет, без оглед на тоа дали при увозот на про-
изводот од овој тар. број е платен данокот на промет 
или разликата во цените при увозот и царинските 
дажбини, како и без оглед на тоа дали продавачот 
на производот го платил данокот по овој тар. број 
или по тар. број 88 од делот А на поранешната 
Тарифа за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/53 и 13/54). 

6. Кога како продавач на производите од овој 
тар. број се појавува стопанска, задружна или оп-
штествена организација, државен орган или уста-
нова, а како купувач приватно лице, тогаш про^ 
давачот е должен од купувачот да го наплати и 
соодветниот износ на данокот на промет според 
овој тар. број. Во спротивно, продавачот солидарно 
гарантира за данокот што не го наплатил од ку-
пувачот. 

Ако од страна на стопанските, задружните или 
општествените организации, државните органи или 
установи, се продаваат производи од овој тар. број 

. на приватни лица преку комисиони дуќани, тогаш 
комисионите дуќани се должни од купувачот да го 
наплатат и соодветниот износ на данокот според 
овој тар. број, со тоа солидарно да гарантираат за 
данокот што не го наплатиле од купувачот. 

7. Комисиониот дуќан или друг посредник не 
може при продажба на производот од овој тар. 
број да издаде сметка од своето име, туку е должен 
како продавач да го означи стварниот со^ств^ник на 
продадениот производ, а како купуван — оној за 
даја сметка набавката е извршена. 
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8. Без потврда за платениот данок на промет на 
производите од тон. 1 под а) од ова решение не може 
да се изврши регистрација на сопствеништво одно-
сно на промена сопствеништво на моторните возила 
набавени во земјата, освен во случај на набавка од 
трговски претпријатија и дуќани наведени во точ-
ката 9 од ова решение. 

9. Данокот според овој тар. бр. не се плаќа ако 
производите од овој тар. број ги продаваат тргов-
ските претпријатија и дуќани (освен комисиони ду-
ќани) што ги увезле, односно што ги набавиле од 
увозникот ако таква продажба спаѓа во предмет 
на нивното работење. 

10. Прометот на моторни возила од патниот со-
обраќај наведени во точ. 1 под а) од ова решение 
чии сопственици — продавачи се странски држав-
јани и странски правни лица, како и обврската за 
плаќање данок на промет на тие возила, ќе се регу-
лира со одделни прописи. 

11. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да ваит Решението за стопите на данокот 

\ ка промет на моторните возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/54). 

12. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5962 
9 јули 1966 година 

Белград 
Државен секретар за 

работите на народното 
стопанство, 

Ивица Гретиќ, с. р. 
Согласен: 

Претседателот на. Одборот 
за стопанство при Сојузниот 

извршен! совет, 
Светозар Вукмангсвиќ, с. р. 

377. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
1 на производите и за производните спецификации 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕЗАНА 

ГРАЃА ОД ПЕТИН АРИ И ЛИСЈАРИ 
I. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат југословенските стан-
дарди: 

1. Борова резана граѓа ЈТЈЅ В. С1.040 
2. Елова-смрчова резана граѓа — Ј1ЈЅ В. С1.041 
3. Бродарски под ЈТЈЅ В, С1.042 
4. Храстова розана граѓа Ј1ЈЅ П. С1.021 
5. Букова резана граѓа ЈХЈЅ Б. С1.022 
6. Јаворова резана граѓа Ј1ЈЅ Б. С1.023 
7. Јасенова резана граѓа ЈХЈЅ Б. С1.024 
8. Брестова резана граѓа ЈТЈЅ Б. С1.025 
9. Грабова резана граѓа ЈТЈЗ В. С1.026 

10. Ореова резана граѓа ЈЦЈЅ Б. С 1.027 
11. Режана граѓа од овошните дрвја: 

костени, јаребики, брекињи, оско-
руша цереши, вишни, крушки 
и праски ЈХЈЅ В. С1.028 

12. Јохова резана граѓа ЈТЈЅ В. С1.029 
13. Брезова резана граѓа ЈХЈЅ Р. С1.030 
14. Липова резана граѓа , — ЈХЈЅ Б. С1.031 
15. Тополова резана граѓа ЈХЈЅ I). С1.032 
16. Врбова резана граѓа ЈТЈЅ Р. С1.033 

Приведениве југословенски стандарди објавени 
се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова решение. 

И. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 15 август 1955 година. 

III. Од денот на влегувањето во сила на овие 
стандарди престануваат да важат југословенските 
стандарди - Пилена четинарска граѓа од ела и 
смрека ЈЅ 1003 и Пилена четинарска граѓа од бор 
ЈЅ 1004 донесени со Решението за задолжителна 
стандардизација за пилена четинарска граѓа („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 38/47). 

Бр. 2626 
18 јули 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

378. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за ороизводителните спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната ко-
мисија за стандардизација донесува 

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

НИ ЛЕЖИШТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТОВИ 
I. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 
1. Подвижно лежиште за гредични 

мостови ЈХЈЅ Р. В9.011 
2. Неподвижно лежиште за гредич-

ни мостови ЈХЈЅ Р. В9.012 
Приведениве југословенски стандарди објавени 

се во одделно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел на ова решение. 

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 15 август 1955 година. 

Бр. 1237 
18 јули 1955 година 

Белград 
За Претседателот 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Бранислав Станковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

371. Указ за прогласување Законот за над-
лежноста на народните одбори на општи-
ните и околиите 557 

372. Одлука за дополнителните плати и оддел-
ните надоместоци на селскостопанските 
стручњаци што работат во установите за 
унапредување на селското стопанство — 602 

373. Одлука за давање надоместок (регрес) при 
продажба на увезениот приплоден добиток 602 

374. Одлука за стручно раководење со рабо-
тите на селскостопанското производство во 
селскостопанските имоти и во земјодел-
ските задруги 602 

375. Решение за дополненија на Решението за 
забрана на извозот и за коитингентирање 
на производите наменети за извоз 603 

376. Решение за плаќање данок на промет на 
моторните возила, машините, уредите, на-
правите, инструментите и сличните про-
изводи 603 

377. Решение за југословенските стандарди за 
резана граѓа од четинари и лисјари 604 

368. Решение за југословенските стандарди за 
челични лежишта на железнички мостови 604 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ- - вовмвсжо-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ 
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