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46. 

Врз основа на чл, 20 тон. 1 од Законот за спро-
ведувана на Уставниот' закон, Сојузниот извршен 
совет? донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА' ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ7 ЗАДРУГИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Земјоделците' множат да се здружуваат во земјо-
делска задруга. 

Земјоделските задрхти можат да вршат селско-
стонанско производство, негово организирање ѕг 
унапр©дување, како и ,даруши дејности во врска 'со 
селско-стопаискоио производство. ^ 

Здружувањето во земјоделските задруги е до-
броволно. 

Член 2 
Земјоделската задруга може во рамките на сво-

јата дејност да оснива стопански претурио атија, 
дуќани и -самостојни погони. 

Со правилата на задругата и со договор се уста-
новуваат во согласност со одредбите од оваа уредба 
односните помеѓу земјоделската задруга и стопан-
ските претрес атија, дуќаните и погоните што ти 
ленова таа. 

Член 3 
Земјоделската задржа може и сама да врши 

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

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

Член 4 
- - Земјоделската задруга може да организира сел* 

еко-стопанско производство на земја земена под за-
куп или на послуга од своите задругари или од 
други лица, или на земја во општествена своина, 
со тоа што задружното производство да го вршат 
самвгге задругари и со задругата да управуваат само 
задругарите што работат во неа (селанска работна 
задруга). < ' 

Ако-во задругата од претходниот став постојано 
работат и други лица стануваат задругари во сми-
сла на чл. 23 ст. 2 од оваа уредба. 

Член 5 
Земјоделските задруги и стопанските претпри-

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

Член в 
Одлуката за оснивање стопански претпријатија, 

дуќани и самостојни погони од страна на земјодел-
ската задруга како и нивното конституирање го 
»подобрува наредениот о$5ор на овошјата. 

Против одлуката со која народниот оѕдбор на 
околијата го .одбива давањето на ова одобрение за-
другата и работниот колектив што ја Бранат таа 
одделна, стопанска дејност во рамките на задругата 
можат да се жалат до републичкиот извршен совет 
во срок од 15 дена по соопштувањето на одлуката. 

Длен 7 
Со ст органското претпријатие, дуќанот и само-

стоениот погон што" ги основала земјоделска задруга 
управуваат работните колективи на прешрвгјатието, 
дуќанот или погонот. 

Во расподелбата на добивката на земјоделската _ 
задруга основана во смисла на чл. 4 од оваа Уредба 
а на задругата организирана како стопанско прет-
пријатие учествуваат само задругарите што работат 
во неа. 

- Стопанските претпријатија, дуќаните и само-
стојните потони не можат без одобрение од задру-
гата да ја менуваат ниту да ја напуштаа* свотата 
основна стопанска дејност, но можат да ја проши-
руваат и дополнуваат. 

Член 8 
Спрема стопанско^ 'претпријатие, дуќанот и 

самостојниот- погон што то основала, земјоделската 
задруга има право на враќање на вредноста на сред-
ствата што при основањето им ги дала на управу-
вање, како и на каматата на тие средства, кода ке 
може да биде поголема од просечната камата пла-
тена во текуштата тодана на инвестиционите заеми. 

Највисокиот орган на задругата ќе определи 
колкав придонес се должни стопанските претпри-
јатија, дуќаните и самостојните погони што ги осни-
ва задругата да и' плаќаат на задругата на име неј-
зино одржување. , 

Оваа одлука ја одобрува народниот одбор ка 
околината. 

Член 9 
Добивката на стопанските претрпеатиЈја, дуќа-

ните и самостојните погони што ти основала земјо-
делската задруга се пресметува како и кај другите 
стопански' организации. 

Земјоделската задруга има право на учество во 
делот на добивката што ќе ја остварат ^стошноките 
претпријатија, дуќаните и самостојните потени што 
ги основала таа. 

Со пропис на народната република може да се 
определи минималниот процент што му останува 
иа сгоианского претпријатие, дуќанот и самостој-
ниот погон од добивката што ќе ја остварат. 

Член 10 
Задругата е должна своите обврски опрема оп-

штествената заедница да ги намирува од својот вку-
пен приход без обзир од кои извори потекнуваат 
тие приходи. 

'Народниот одбор на околината одлучува дали 
земјоделската залруга ќе плаќа паушален даѕнок на 
добивката, дополнителен данок ДОХ̂ Ј̂О̂  селско-
то стопанство, или данок, в-заѕо 1Е?еѕггсзЈатие. 

Земјоделската задруга плаќа да земји-
штето што се наоѓа во самото* на задругата, што ?о 
користи задругата врз основа на договор еклучеч: 
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со задругарите, како и на завојиште од општошг-
родниот имот што и' е доделено на задругата на ко-
ристење. 

Со4 сојузниот општествен план или со сојузен 
пропије можат на земјоделските задруги и на само-
стојните погони што ни осниваат тие да -им се даваат 
олесненија во поглед на нервните општествени об-
врски. 

Со републичкиот општествен план или со репу-
бличку протине ќе се определи аѕој дел на данокот 
од ст, 2 на о©0|ј члан ќе се .уплатува како републи-
чки̂  приход односно* како~ приход на автономната 
©даница. 

Член 11 
Задружниот имот е во општествена своина и 

со неѓо управува задругата. 
Задружниот имот го сочинуваат сите предмети 

што ќе ги произведе задругата, како и предметите 
и правата што ќе ги прибави задругата при осни-
ван? ето или во текот на својата дејност. , 

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

Член 12 
Внатрешната организација иза .земјоделската за-

друга се определува со нејзините правила. 
Члбн 13 

Земјоделската задруга плаќа камата на основни-
те средства (инвестиционен влог) како и селско-сто-
панскотр добро. 

Член 44 
За земјоделските задруги, земјоделските задру-

ги организирани како стопанско претпријатие и за 
самостојните погони што ги оснива задругата важат 
прописите за социјалното осигурување доколку е 
тоа предвидено со посебни прописи. 

И. Осгашање на земјоделска задруга 
Член 15 

За 'оснивање земјоделска задругу потребно е: 
* 1) најмалку десетмина полнолетни селско-сто-

пански производители да се согласат да остават 
задруга; 

2) да се одржи оснивачко собрание на задру-" 
ната; ' 

3) да се донесат правила на задругата; и 
4) да се изврши регистрација на задругата. 

Член 16 
За основањето на земјоделската задруга одлу-

чува основачкото собрание на задругата. 
Основачкото собрание го свикуваат оснивачите. 
Основачите му го поднесуваат на оснивачкото 

Собрание предлогот на правилата на задругата. 

Член 17 
Основачкото собрание одлучува дали ќе се 

Остава задругата, донесува оправила на задругата и 
Избира органи на задругата. 

- Заш^сшѕшт на основачкото собрание мора по- ' 
крај друго да ги содржи и имињата на оснивачите 
на задругата. , 

Член 18 
" За , оснивање земјоделска задруга " потребно 

© одобрение од народниот одбор на околината. 
Против одлуката од народниот одбор на околи-

јата со која сердбива давањето на одобрение за 
ошивш&е на задругата основачите можат да му се 
Жалат на републичкиот извршен совет во срок од 
15 дена по донесувањето на одлуката. 

Член 19 
Управниот одбор ива земјоделската задруга е 

р Ј Ж Ш да ја поднесе пријавата, за регистрација на 
^другата во срок од 15 дена сметајќи од денот -
фога му е соопштено решението за одобрување за 
Фгеш^ање на задругата. 

Иретјаѕвата мора да го садржи кшишт и седи-/ 
иа задругата, дејностите што ќе ги врши за-

другата и имињата на лицата што ќе ја застапуваат 
и потпишуваат задругата. 

Со пријавата се поднесуваат и одобрените пра-
вила на задругата. -

Ако управниот одбор не ја поднесе пријавата 
за регистрација на задругата во пропишаниот срок, 
решението со кое се дава одобрението за оснивање 
на' задругата престанува да важи. 

Член 20 
Регистрацијата ја врши окружниот суд на чие 

подрачје се наоѓа седиштето на земјоделската за-
друга. 

Судот може регистрацијата да је одбие само ако 
не' се исполнети законските услови предвидени за 
оснивање на земјоделската задруга. 

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

* Член 21 
Земјоделската задруга е основана и се здобива 

со правното својство со денот на регистрациј ата. 
Член 22 

Одобрението за почеток на работата на поод-
делни дејности на земјоделската задруга го издава 
народниот -одбор на сколи јата по прописите што 
важат за почеток со работата иа стопаиските прет-
пријатија. 

Ова право народниот одбор на ©ќелијата може 
да го пренесе иа народниот одбор на општината. 

III. Членство во земјоделската задруга 
Член 23 ^ 

Основачите на земјоделската, задруга стануваат 
членови на задругата со денот на регистрацијата. 

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

Другите се лско-стопапски производители ста-
нуваат членови на задругата со приемот во член-
ство на задругата. 

* Член -24 
Одлуката за прием во членство иа задругата ја 

донесува управниот одбор иа задругата. 
Против одлуката со која се одбива приемот во, 

членство лицето чијшто прием е одбивен може да 
се жали до највисокиот орган на задругата. 

Член 25 
Членството -во' задругата' престанува со смрт, 

истапување и исклучување на задругарот од за-' 
другата. 

Члеи 26 
- Никој против сеајагоа волја не може под ни-, 

каков услов да биде задржан како член на за-
другата. 

Но членот што склучил со задоугата договор 
за послуга или' закуп може да бара земјиштето -
да му се предаде само во бремето и на начинот што 
се определени со договорот или со правилата на 
задругата. 

Со договорот или со правилата на задругата 
се уредуваат и другите имотни односи помеѓу за- ' 
другата и членот што престанува Да биде задругар. 

IV« Правила иа задругата 
, . Член 27 -

Правилата на земјоделската задруга ти сбдрг 
Јвкѕат сите потребни одредби за организацијата на за-* 
другата, а особено: 

" 1) назив и седиште иа земјоделската задруга; , 
2) видови ка стопанската дејност што ќе ти 

врши задругата; ' ' • 
3) однос на задругата сирома самостојните пон-

тони, стспаеските претпријатија и дуќани што ги 
^ ©одава- задругата; -

4) одредби, за органите иа задругата и за ни©-' 
вите меѓусебш! сдаош; 
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5) права и должности на членовите на задру-
гата; 

(5) одредби за уделите на задругарите^ во за-
другата; . ' 

7) одредби за имотните, односи помеѓу задру-
гата и нејзините членови; 

8) одредби за фондовите на задругата; 
9) одредби за ^потпишување и застапување на 

задругата. 
Член 28 

Правилата на задругата ги одобрува народниот 
одбор на * околната. 

Ако правилата на земјоделската задруга не 
ги содржат сите потребни одредби, или тие не се 
во согласност со законот, народниот одбор на око-
лната ќе го одбие давањето на одобрението. 

Член 29 
Измени во правилата на задругата донесува 

највисокиот орган на задругата. 
- Измените во' правилата на задругата ги одо-

брува народниот одбор4 на ©ќелијата. 
Одобрените измени во правилата, задругата е 

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

V. Органи на задругата. 
. Член 30 ' ^ 

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

Со правилата на задругата (можат да Се пред-
видат како органи и задружен совет-и надзорен 
одбор. ~ . . -

Задругите со чии ̂ правила како орган е пред-
виден -'задружен совет не мораат да. имаат и со-
брание нѓа задругата, 
, , Член 31 

Правилата на задругата содржат поблиски 
одредби за избирањето^ составот, правата и дол-
жностите и начинот на' работата на органите на 
земјоделската задруга.-

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

Член 32 
^ Во задружниот" совет и во управниот одбор на 
стопанските претпријатија, дуќаните и самостојни-
те потони што - ги основала задругата мораат да, би-
дат застапени најмалку сразмерно со бројот на ли-
цата запослени во својот колектив во однос на це-
локупниот број на задругарите. 

" Член 33 
Секоја земјоделска задруга е должна да обез-

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

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

определените стопански дејности мора да има управ-
ник или работоводач 

Управникот односно работено да чот на задруга-
та го именува управниот одбор на задругата врз 
основа на распишан конкурс, а по извештај од од-
делна комисија што ја определува основниот СОЈУЗ 
на земјоделските задруги во кот е зачленета за-
другата. 

" Условите за конкурсот од горниот став ги 
потврдува народниот одбор на сколи јата по , по-
стапката предвидена за стопанските претпријатија. 

VI. 'Претпријатија и дуќани 
Член 34 

- Земјоделската задруга оснива претпријатија и 
Дуќани за оние свои стопански дејности што имаат 
услови за самостојно поодување. 

Народниот одбор на околината ќе го одбие да-
вањето на одобрение за оснивање на задруга нако 
претпријатие, како и претпријатие или дуќан кога 
ќе ' најде дека задругата односно претпрнЈатието 
или дуќанот не ќе биде .во состојба навремено да 
ги намирува пропишаните обврски за покритие на 
општоопштествените потреби, пресметковните - за-
работка на своите работници' и службеници со 
основниот придонес' за социјално осигурување, и да 
постигне најмалку онолку добивка колку што е 
потребно за да се намират другите обврски за по-
критие на општоошптествените потреби и за испла-
та на ануитетите за долгорочните кредити 

Во случајот од претходниот став народниот од-
бор на околината, може Да ја упати задругата ме-
сто претпријатие или дуќан Да основа самостоен 
погон. 

Народниот одбор »а околината ќе го одбие да-
вањето на одобрението за оснивање претпријатие 
или дуќан и тогаш кога ќе најде дека обивањето 
на претпријатието или дуќанот би му согорувала 
штета на развитокот на онаа дејност заради која 
е основана задругата -

Против одлуките на народниот одбор на ^ко-
ли јата донесена;! по овој член - задругата може' да 
се жали до републичкиот извршен совет' во "срок 
од 15 дена по соопштувањето на одлуката. 

Член" 35 
Стопанските претпријатија^ и дуќани штсГ ги 

оснива земјоделската задруга и земјоделската за-
друга основана како стопанско претпријатие ги 
имаат спрема општествената заедница сите про ве 
и должности како и другите стопански преттгри-
јатија. и л и дуќани, и на нив се применуваат и* сиге 
други прописи .за стопанските 'претпријатија или 
дуќани,^ доколку со оваа уредба не е определено 
поинаку. . ~ ( 

Член 36 
Договорот За имотните .односи помеѓу зеЈфодеел-

ската задруга и стопанските, претпријатија, дуќани 
и самостојни потони- што ги отковала таа го склу-
чуваат нивните управни одбори. 

Овој договор го потврдува од страна на задру-
гата нејзиниот највисок ор Јан, а од страна на сто-
пан окото претпријатие, /дуќанот и самостојниот по-
гон нивниот работнички совет. 

Член 37 ' 
Со договорот од горниот член може да се опре-

дели претпријатието, дуќанот и погонот да се дол-
жни да ги продаваат само стоките што ги' произ-
ведува задругата, и по цените -што ќе ги определи 
таа, односно л а произведуваат и вршат ус пуш 
само или првенствено за потребите на задругата, 

Исто така, со договорот може да се определи 
задругата да е должна на претпријатието, дуќанот 
и погонот да му обезбеди потребни контингенти 
стоки, или да им обезбеди - потребни порачки за 
производството односно вршењето на услуги 

Земјоделската задруга што оснива претприја-
тие, дуќан или самостоен погон' може со договор 
да ги обврзе да вршат -стопанска дејност која е во 
согласност со целите на задругата, качо и да пред-
види обврска на прегори јагнето, дуќанот и ного- " 
нот да запослат определен број членови на задру-
гата. 

УП. Односи во земјоделската задруга ^формирана 
по чл. 4 од уредбата 

Член 38 
" Делот > на вкупниот доход (платниот фонд) од 

< сел ек о- стопа некого производство на земјоделската 
задруга формирана по чл~ 4 од оваа уредба се де-
ли, врз основа на тарифниот правилник, вамо по-
меѓу лицата што работат на работите во вреќа 
Со тоа селско-стопанско производство, како т а ш 
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награда во пари, -врз базата на учеството' во ра-
ботата. , . 

На свие задруги не се применуваат прописите' 
За пресметковните плати. 

Член 39 
Данокот што го плаќа земјоделската задруга 

- формирана во смисла на <чл. 4 од оваа уредба не 
може да биде поголем од данокот што го плаќаат 
индивидуалните сел еко-стопански стопанства. 

При оданочувањето на земјоделските задруги 
формирани во смисла на чл. 4 од оваа уредба нема 
место да се примени,членот 21 од Уредбата за да-* 
токот иа доход. 

УШ. Самостојни погони 
Член 40 

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

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

Ако задругата не го усвои ова барање, ра-
ботниот колектив може да бара од народниот одбор 

околината да се организира, иако самостоен 
I рогон. 

' Против одлуката од народниот одбор на околи-
ната со која се одбива ова барање, работниот к о-
.Јвектив може да се жали до републичкиот извршен 
совет во срок од 15 дена по соопштувањето на ОД-. V 
дуката. ' . 

Член 41 
Самостојниот погон не е одделно правно лице. 
Но самостојниот погон може да склучува до-

говори во границите иа својата работна дејност 
, Со договорите што ги склучува,, погонот созда-

ва права и обврски за задругата. * 
Одговорноста иа задругата за обврските ста-

нати од дејноста на погонот може да се ограничи 
со договор помеѓу задругата и погонот до висината 
на вредноста ва основните 'средства дадени иа по-
гонот. 

ОграЈничението иа оваа одговорност важи спре-
ма трети лица ако е регистрирано. 

Член 42 
Самостојниот погон не може без согласност од 

задругата да ги отуѓува основните средства ч ниту 
да склучува договори што не се сврзани за пред-
метот на неговото редовно иселување. 

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

Член 43 
, - Книговодството за самост] ниот погон мора се-
когаш да се води одделно, а може да то води било-
задругата или самостојниот погон. 

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

"Самостојниот погон може да има и други фон-
дови како стопанско претпријатие,4 освен фондови-
те што се општи и единствени за задругата и за по-
гоните. I 

На погоните што ги основала" задругата само 
90 цел да го унапреди селсжм^топанското производ-
ство задругата може Да им дава дотации. 

- , Член 44 4 

Самостојниот погон плаќа данок како и земјо- , 
делегата задруга што го основала. -

Член 45 - • - ' 4 

За основните средства. добивши од задругата 
^Достојниот погон и* ти отплатува На задругата 

ануитетите чијашто висина се определува со .до-
говорот помеѓу задругата и погонот. 

Член0 46 
Со самостојниот погон управува неговиот ра-

ботнички совет - и управен одбор.' 
Со работата на погонот раководи работовода-

чот на погонот. - _ 
Одредбата на чл. 22 од оваа уредба важи и за 

отпочнување работата на самостојниот погон. 

IX. Имот на управување на задругата 
\ < 

Член 47 -
Имотот со кој управува земјоделската задруга 

го сочинуваат земјиштата, основните средства' и 
©браните средства. 

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

Член 48 
-'Во основните средства на земјоделската за-

друга влегуваат предметите што се сметаат'и како 
основни средства на стопанските претпријатија. 

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

-.Почетните основни средства ~на земјоделската 
задруга можат да се формираат и преку кредит. 

Член 49 
Обришите средства на земјоделската задруга ги 

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

Член 50 
Во земјоделската задруга постои инвестицио-

нен фонд, амортизационен фонд и резервен фонд. 
Средствата од овие фондови во никој случај 

»е можат да се делат помеѓу задругарите. 
Со своите правила земјоделската задруга може 

да формира и други фондови, 
Член 51 

Инвестициониот фонд и амортизациониот фонд 
се силити фондови за задругата, и за самостојните 
ПОГОНИ. . ' -

Со правилата на задругата може да се, пред-
види самостојните погони да имаат во тие фон-^ 
дови свои одделно искажани средства. 

Член 52 
Резервниот фонд, по правилно, е ' единствен. 
Самостојните. погони- не можат да имаат во ре-

зервниот фонд одделно искажани средства. 
Прописите за резервниот фонд што важат за 

стопанските претпријатија се. применуваат и на 
задругите. 

Поблиски одредби за .употреба 'на средствата од 
резервниот фонд содржат правилата на задругата. 

X. Имотни ојдшмви во земјоделската задруга 
Член; 53 

Имотните односи помеѓу земјоделската ^ задруга 
и нејзините членови се уредуваат со правилата на 
задругата и со договор помеѓу задругата и задруг 
трите. 

Член 54 ј 

Договорот за имотните односни помеѓу задругар 
та и задругарите мера да баде плашен и во согла-
сност со прави л&Фа" на за дру гаша.-

За односите што не се уредени со договорот ва-
жат одредите од правилата на задругата што ле 
во сила во време на с1клу^уеањето (на договорот-.. 

Кога правилата н^ задругата. ќе се изменат 
склучувањето на договорот, за односите уредени 
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договорот остануваат во оила одредбите да дого-
ворат и правилата "што важеле во моментот на 
склучувањето на договора, доколку задругарот не 
ќе се согласи со измените во правилата. 

Член 55 
Секој задругар" внесува во задругата определе-

на имотна вредност во вид на удели, според пра-
вилата еа задругата. - ; - - ѕ 

При одобрувањето правилата народниот одбор 
на околината ќе води сметка и за тоа дали удели-
те предвидени со правилата обезбедуваат трајна ра-
бота на задругата како стопанска организација. 

Вредноста па уделите секогаш се пресметува 
во" шари. 1 

На уделите задругата не плаќа камати.-
Член 56 , ' 4 

Договорот за закуп и послуга помеѓу задругата 
и 'задругарите не може да биде склучен на покус " 
срок од една година.-

Договорот за закуп и послуга може.да се от-
каже најрано 0 месеци пред .истекот на закупот 
.или оослугата. 

% Отк азот' мора да биде писмен. 
Член 57 

Задругата е должна на лицето што престанало 
да биде член на задругата да му .го врати уделот " 
што го^ висело во задругата. 

Времето и начинот на враќањето на уделот ^е 
уредува со правилата на задругата и со договор 
помеѓу задругата и' задругарот. 

Член 58 
Инвестиции на земјиштето, зградите и Сред-

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

Доколку со договорот- од горниот став не е 
поинаку предвидено, лицето чиешто членство во г 
задругата престанало должно е на задругата да и* 
ја надокнади вредноста на тие инвестиции' по оп-

* штите прописи. 
За"' обезбедување на ова побарување задругата 

може да бара ставање хипотека на зградите и зем-
јиштата на кои се извршени .инвестиции или може 
да бара друго обезбедување. -

Член 59 
Членовите на земјоделската задруга гаранти-

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

Гаранцијата нал членот на задругата за обврски-
те на задругата не може да биде помала од- де-
сет-брниот- износ на еден негов задишан удел. -

Задругарот што ќе престане Да биде член на 
задругата, гарантира за обврските на задругата што 
станале до престанокот на неговото членство уште 
две години по истекот на календарската година во 
која престанал да биде задругар. 

Член 60 
Земјоделската^ задруга склучува договори спо-

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

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

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

\Х1. Расподелу ш добивката 
Член 61 

Добивката на земјоделската задруга се добива 
кога од вкупниот приход на задругата во текот на 
работната година ќе се одбијат материјалните тро-
шоци на задругата, пресметковниот фонд -на за-
работените на работниците и службеници^ на за-
другата, амортизацијата, земј арената, закупнините 
и постојаните обврски за покритие на општоопште- 1 

^д^еидаге потреби." ' 

Член 62 
Стопанските 0 претпријатија, дуќаните ^ и само-

стојните погони штр ги основала задругава го пла-
ќаат непосредно сојузниот и републичкиот д а н « , 

добивката. ' • ' * 
Од остварената , добивка стопанските претпри-

јатија, дуќаните и самостојните погони што ги 
основала задругата го , задржуваат врз основа на 
решението од народниот одбор на око ли јата, изно-
сот нужен за покритие .на нивниот платен фонд и 
за нормално вршење на нивната стопанска дејност. 

Остатокот на добивката од претходниот став 
стопанските - претпријатија, .дуќаните и- самостој-
ните погони и' го отстапуваат на задругата што ги 
основала. 

Член 63 
Од добивката п г т ќе м> остане на задругава 

по одбиток на делот што ќе и* припадне на околи-
ната, задругата определува, во согласност со своите 
правила, колку ќе му отстапи за инвестиции на 
претпријатието!, дуќанот односно погонот што ја 
оствариле таа добивка. - * * * 

Остатокот на добивката .влегува во инвести-
циониот фонд на задругата,-доколку не се дели по-
меѓу задругарите по чл. 64 од оваа уредба. 

Член 64 . 
-Со правилата на задругата или со договор мек 

же да се определи задругарите да учествуваат во 
поделбата на добивката што ќе изостане на задру-, 
гата само доколку таа добивка произлегува °Д про-
дажбата на селско- стостанск ите производи на зан 
другата, а сразмерно со учеството- ра поодделни 
задругари во таа продажба. - л -

Член 65 , 
Премиите за осигурување земјоделската за^ 

друга ги плаќа само -ако највисокиот орган на за-* 
другата одлучи да, се "осигури имотот на задругата* 

Народниот одбор на1 околната ' ја утврдува во 
согласност со задругата основата за пресметување 
пресметковниот фонд на заработите на работни-
ците и службениците на задругата,^ што се одбива 
од В1КУ1ПНИ10Т производ на задругата. 

Пресметковната плата не може да биде пого-
лема од пресметковната заработка предвидена со 
Уредбата за платите на ^работниците и службени-
ците на стопанските .организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр>. 56/53). , 

Сојузниот извршен совет врз основа начелата 
од оваа уредба, како и врз основа на Уредбата зча 
вкупниот приход1 на стопанската организација И 
неговата расиоделба и Уредбата за ра е по д еш б ̂  на 
добивката и за данокот ^на добивката на стопан* 
ските организации (,, »Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53) ќе го пропише зна чинот на расподелбата 
на вкупниот приход на земјоделската за,друга.7 

Член бб 
# Оданочувањето и расподелбата на добивката по-

меѓу земјоделската задруга и ^ќелијата се врши 
како и кај 'Стопанските претпријатија. 

Народниот одбор на ок оли'ата е должен да и" го 
остави, на задругата од нејзината добивка најмал- -
ку отад] дел од добивката што е потребен за испла-
та на ануитетите на задругата по инвестиционите 
заеми одобрени од страна на околината - -

•Делот на добивката што и' го отстапува на-
родниот одбор на скелињата '.на - задругата од оства-
рената добивка на претпријатието, дуќаните и само-
стојните погони што ги основала задругата; не му 
под лежу ва - па данокот, .на добивката. 

Плен 67 ' ; . 
Народниот одбор на охо ли јата може да ја ос ло-

бода задругата од ЈТСоддел.ни обврски спрема ско-
ли јата, потполно, во определен процент или во 
форма на по1одделни олесненија.' 
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Член 68 
Расподелбата на добивката на земјоделската-

{задруга се врши (врз основа на завршната сметка. 
Завршната сметка на земјоделската задруга ја 

Одобрува народниот одбор на околната. 
Распределбата на добивката ја врши пр извр-

шеното оданочување највисокиот срѓа« иа за-
ЈЏРугата. 

ХП. Здружување ва задругите 
Член 69 1 

Земјоделските задруги можат да ©сливаат свои 
сојузи во рамките на една или повеќе околии, ре-
публики или на Југославија. 

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

Сојузите на земјоделските задруги -имаат свој-
ство на правно лице и тие се основаат по пропи-
сите што важат за оснивање на земјоделските за-
јдрути. 

Член 70 
Секој сојуз' на земјоделските задруги, како и 

поодделни групи задруги, можат да осниваатсто-
ианеки претпријатија. 

Односите на сојузот на земјоделските задруги 
односно' поодделни групи задруги и стопанските 
претпријатија^ што ги оснива ат тие се уредуваат со 
договор како и односите на другите општествени ор-
ганизации и претпријатија што ги осниваат тие. 

Член 71 ^ 
Задачата на задружните- сојузи е особено: 
1) да се грижат за ревизија на задругите; 
2) да им укажуваат на задругите помош во 

нивното организирање; -
3) да работат на усовршување методот на поб-

елувањето на задругите; 
4) да работат на стручно издигање на задруж-

ните кадрови;" ч 

5) да соработуваат со државните органи за сите 
прашања што се однесуваат до задругите. 

&Ш. Односи помеѓу земјоделската задруга и народ-
ниот одбор на сколи јата 

Член 72 
Кога народниот одбор на околијата ја утврду-

ва добивката на задругата, кога одлучува за уче-
ството на задругата и добивката остварена од 
страна на стопанските претпријатија, дуќаните ч 

_ самостојните погони што ги основала задругата, 
кога одлучува за другите прашања во врска со 
имотните односи на задругата, или кога применува 
на задругата или на самостојниот погон определени 
мерки, тој е должен претходно за тоа да ја"сослуша 
задругата. 

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

Член 73 -
Во поглед на кредитирањето на земјоделската 

задруга, како и дуќаните и самостојните погони 
што ги основала задругата народниот одбор на 
околијата ги има истите права и обврски како и во 
поблед на кредитирањето на стопанските пр етири ја-, 
тиѕја. - __ / 

4 ДЗУ. Надзор над работата на задругата 
Член 74 

Надзор над законитоста на работата на зем1о-
делските задруги и на нивните органи врши на-
родниот одбор на околната.. 4 

Тој надзор народниот одбор на околијата го 
врши преку ревизија и инспекција.. 

При вршењето на ревизија и инспекцијата 
народниот одбор на око ли јата пи има спрема за-
другата истите права како и при инспекцијата и 
ревизијата на други стопански организации. 

Член 75 
Народниот одбор на околината може да ги по-

ништи одлуките од органите на задругата за кои 
при вршењето на инспекцијата и ревизијата ѕ ќе 
утврди дека не се во согласност со законот или со 
правилата на задругата. 

Народниот одбор на околината може да го ра-* 
спушти задружниот совет и управниот одбор, на 
задругата и да нареди нови избори кога ќе утврди 
дека по негово барање не е постапено по одредба-

в а од чл. 32 на оваа уредба. 
Против решенијата на народниот одбор на 

околијата донесени врз основа на овој член задру-
гата може да се жали до републичкиот извршен 
совет во, срок од 15 дена по соопштувањето, на ре-
шението. 

Член 76 
Народниот одбор на околијата мора да изврши 

ревизија на задружното послување најмалку ед-' 
наш годишно. 

Не може да се одобри завршната сметка на за-
другата ниту може да се изврши расподелбата на 
добивката за годината во која не е извршена реви-

/ зија на задругата. 
XV. Престанок на задруга 

Член 77 
Земјоделската задруга престанува кога ќе на-

стапи некоја од причините поради кои престанува 
и стопанско претпријатие. 

^ Земјоделската задруга престанува да постои и 
кога бројот на задругарите ќе падне под 10. ^ * 

ч Земјоделската задруга организирала' как*> прет-
пријатие престанува исклучиво . како стопанското 
претпријатие. - ' --

Член 78 
Народниот одбор на околиј ата ќе донесе одлу-

ка за престанок на земјоделската задруга кога ќе 
најде дека послувањето на задругата не̂  е во со-
гласност со законот,4 а задругата во срокотч што и* 
е поставенине го сообрази своето поодувањево за-» 
кокот. ^ 

Против одлуката од народниот одбор на околи-
јата донесена по претходниот став земјоделската 
задруга може да се жали до републичкиот; извршен 
совет во .срок од 15 дена по приемот на одлук&та. 

Член 79 
За делбата, припојувањето и спојувањето на 

земјоделската задруга одлучува највисокиот орган 
на задругата а одлуката ја одобрува народниот од-
бор на околната. 

Против решението донесено по претходниот 
став од страна на народниот одбор може. да се 
подаде жалба републичкиот извршен совет во 
срок од 15 дена по приемот на решението.«» 

Член 80 
Прописите за престанок на стопанските прет-* 

пријати ја ќе се применуваат согласно и на преста-* 
.кокот на земјоделската задруга. ' _ > 

Во случај на престанок на7 земјоделската за-
друга секој работен колектив во рамките на задру-
гата може да бара од народниот одбор на сколи ја-
та да му се одобри да го продолжи поодувањето, 
како претпријатие односно дуќан. \ 

. Имотот што ќе преостане по престанокот на 
земјоделската задруга, му се отстапува на основ* 
ниот сојуз во кој била задругата зачленета* ео тоа 
што сојузот да е должен тој имот да^и' го додели, 
во сагласност со народниот одбор на околијата на 
управување на онаа задруга на своето подрачје 
која по стопанската дејност и* е најсродна на за-
другата што престанала. 

-На земјиштето од општонародниот оддо што 
и* било доделено на користење-; на земјоделската 
задруга што престанала да постои се применуваат 
одредбите од Законот за селско-стопанскиот зем-
јишен фонд на ошптонародниот имот и за доделу-
вање земја на селско-стопанските организации. 
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XVI. Казнени одредби 
Член 81 

Казнените мерки предвидени за стопанските 
претпријатија согласно ќе се применуваат и на 
земјоделските задруги, коко и на земјоделските 
задруги организирани како претпријатија. 

V ;>: Член 82 
Од земјоделската -задруга која со дејствието 

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

Член 83 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 

ќе се казни земјоделската задруга: 
1) зко делот на вкупниот доход од чл. 38 ст. 1 

од оваа уредба го дели спротивно на одредбите од 
тој став; 

2) ако не оснива инвестиционен фонд, амортиза-
ционен .фонд или резервен фонд, или ако средства-
та од тие фондови ги дели помеѓу задругарите, или 
средствата од тие фондови ги употребува за други 
цели, а не за оние за кои се тие фондови наме-
нети; * , 

3) ако исплати пресметковна заработка поголе-
ма од пресметковната заработка предвидена со 
Уредбата за платите на работниците и службени-
ците на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", 65. 56/53). 

За Дејствијата од овој член ќе се казни со па-
рична казна од 5.000 до 100.000 динари и лицето во 
з е мј оде леќата ^задруга што ќе изврши некое од тие 
дејствија или издаде налог да се изврши тоа. 

Член 84 
Со перична казна од 10.000 до 200.000 динари 

ќе се казни' земјоделската задруга која не ќе обез-
беди стручно раководење со своите работи, односно 
која не ќе постави управник или работоводач што 
мора да го има по одредбите од оваа уредба. 

Член 85 
На повредете на одредбите од оваа уредба и 

на постапката за примена на мерката одземање на 
имотната корист и предвидените казнени мерки ќе 
се применуваат и одредбите од чл. 76—83 од Уред-
бата за управување со основните средства на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/53). . 

Член 86 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казнат за прекршок одговорните лица во земјо-
делската • задруга ако одобрените измени во пра-
вилата. на задругата не ги испратат веднаш до 
окружниот суд при кој се правилата регистрирани. 

Лдлинистративно-кагнената постапка се води 
и решението за прекршокот од претходниот став се 
донесува по одредбите од Основниот закон за пре-' 
кртовите. 

XVII. Преодни и завршни наредби 
Член 87 

, Земјоделските задруги и сојузите на земјодел-
ските задруги што постојат должни се своите пра-
вила и својата работа да ги сообразат со одредбите 
од оваа уредба во срок од една година од нејзиното 
влегување во сила. 

Откога ќе постапат по одредбата од горниот 
став земјоделските задруги и сојузите на земјодел-
ските задруги што постојат одново ќе извршат 
регистрација во согласност со одредбите од оваа 
уредба. 

Народниот одбор на околината ќе донесе одлу-
ка за престанокот на земјоделската задруга одно-
сно сојузот што не ќе постапат по одредбите од 
овој член. 

Член 88 
Како народен одбор на око ли јата се смета во 

смисла на одредбите од оваа уредба и народниот 

одбор на градот, како и народниот одбор на општи-
ната со одделни права. 

Член 89 
За социјалното осигурување на членовите на 

земјоделските задруги и земјоделските задруги 
организирани како претпријатија што работат во 
задругата или во самостојниот погон што ги осно-
вала задругата, како и плаќање на придонесот 
за социјално осигурување на тие лица ќе се доне-
сат посебни прописи. 

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

Член 90 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

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

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

Член 91 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

'Р. п. бр. 49 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

47. 

Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за опро« 
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршев 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОЕКТНИТЕ БЕРЗИ -

Член 1 
Со цел да се организираат состаноци на стопан-

ските организации заради склучување договори за 
купување и продажба на селско-сшпакски произ-
води и нивни преработки, можат да се основаат? 
продукти берзи. 

Член 2 
Проектните берзи: 
1) организираат состаноци на стопанските орга-

низации на определено место и во определено време 
заради склучување договори за купување и прода-
жба на селско-стопански производи и нивни пре-
работки (берзански работи); 

2) го утврдуваат начинот на склучувањето на 
договорите; 

3) вршат надзор над склучувањето на догово-
рите; 

4) ги објавуваат цените на селско-стопанските 
производи и нивните преработки што биле предмет 
на борганските работи; 

5) даваат обавести за состојбата на пазарот на 
се лех о - е топ ан ските производи и пивските прера-
ботки: 

6) вршат други работи определени со статутот 
на берзата. 

Секоја продуктна берза може да утврдува од-
делни узанси за промет на селско-стопанските про-
извода и нивните преработки, што се предмет на 
склучувањето на берзанским работи. 

Член 3 
Берзански работи можат да склучуваат стопан-

ските организации 'што купуваат или продаваат 
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селоко-стопански производи или нивни преработки, 
селскс-стопанските организации што ти произведу-
ваат или преработуваат тие производи, како и др-
жавните органи и установи на_ кси што производите 
што се продаваат на берзата им се потребан во по-
големи количини. 

„ * Член 4 
• Берзаноките -работи странките можат да ги -

јсклучуваат непосредно или преку берзански агенти. 
^ Берзански те агенти се службеници на берзата. 

Член 5 
Берзански^ работи можат да бидат- склучени 

и со определен срок за извршувањето (термински 
работи), но со обврска стоките да се 'испорачат во 
: (натура. - . , 

Не е позв алеко да се склучуваат такви термин-
ски работи по кои една .странка би требало да и* 
исплати на другата .странка разлета помеѓу цената 
во моментот на склучувањето на договорот и цената 
во моментот на срокот за извршување (диференци-
ски работи). 1 _ ( ' " 

Продукт лиге берзи можат да организираат ку-
пување и продажба на определени селско-стопан? 
ски производи и нивни преработки преку јавно над-
давање. 

Член 6 
Стопанските организации што склучуваат бер-

зански работи можат да- се' регистрираат кај бер-
зата како постојани учесници на берзански^ со-
станати. -

Постојаните учесници и* плаќаат на берзата по-
стојан придонес за склучување работи и учеству-
вање на берзански состаноци а другите- учесници 
плаќаат провизија за секоја.;склучена работа или 
учество ка берзанскисгѓ состанок. 

Член 7 
Органи -на проектната берза" се:- собранието, 

управниот одбор и директорот. 
Собранието го сочинуоат сите постојани уче-

сници на берзата. 
Собранието донесува статут на берзата, избира 

управен одбор од редот на постојаните учесници 
на берзата, ја утврдува пресметката на приходите 
и расходите, како и висината на придонесот и про-
визиите на учесниците на берзата. 

Директорот по својата функција е член на упра-
вниот? од5с(р. 

Директорот го назначува и отпушта републич- -
киот извршен совет. 

Член 8 
Проектните берси -мораат да имаат статут, што 

го донесуваат сатште. 
Со статутот се определуваат особено: орг а низ а- . 

цијата и иселувањето на берзата; нејзините органи,, 
и нивниот делокруг; селско - ст »ланските производи, 
нивните преработки и најмала количина на тие 
производи и преработки, што можат да бидат пред-
мет на бер загасите работи"; начин-: на склучувањето 
на берзанским рабо:и; ов ла стени;] ата на бурмански-
те агенти; правата и должностите на учесниците на 
берзата; Еиоината на .придонесот и провизија на 
учесниците на берзата. ' " 4 

Статутот на продуктна та берза го одобрува ре-
публичкиот извртен совет. ' -

Член 9 
Продуктните берзи на територијата на народ-

ната република ти ост ив а републичкиот извршен 
совет. ' 

Надзор во поглед ..на законитоста на работата 
на берзата врши републичкиот државен секретар 
за работи на стопанството. 

Член 10 
Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 

прописи за продуктните -берзи. 

Ч а д 11 
Оваа уредба влегува во сила со доиш на 'Обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ"« 
Сојузен извртен совет 

Р. пг бр. 35, 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на РеЈпуфлеиКата, 

Јосип Бр©з-Тш% & р. 

48. 

. Вревенава на чл. 20 точ._ 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот » в р ш е н 
советЧдонесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ Ш ЗАНАЕТЧИ-

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I. Основни одредби 

Член 1 
Занаетчиските дуќани, . занаетчискиве прет-

пријатија и занаетчиските задруги (во натамошниот 
текст: занаетчиски организации) се стопански ор-
ганизации-чиј предмет на поодувањето е вршење 
на занаетчиската дејност. 

Општите прописи за стопанските претпријатија 
и. дуќани важат и за занаетчиските организации 
ако, со одредбите од оваа. уредба не е определено 
поинаку. 

Член 2 
•Занаетчиските - дуќани можат да бидат' само-

стојни стопански организации (самостојни1 занает-
чиски дуќани) или во состав на занаетчиско прет-
пријатие односно занаетчиска задруга ,штт други 
стопански организации" ' " 

} 

Член 3 
Како. занаетчиски претпријатија во 'смисла на. 

оваа уредба се сметаат занаетчиските с т ^ а к ж и ор-
ганизации што исполнув1аат еден од Овие услови: 

1) ако имаат право за избирање на работнич-
киот совет; \ - ^ , „ 

- 2) ако со об'Ѕир на висината на вкупниот при-, 
ход треба да водат книговодство според единстве-
ниот контен план; ' ' - • * -

3) ако во својот состав имаат занаетчиски ду-
ќани. 

Член 4 
Како самостојни занаетчиски дуќани во смисла 

кд оваа уредба се сметаат .занаетчиските' стопански 
организации што не се во состав на занаетчиско 
претпријатие односно занаетчиска задруга. 

Ако самостојниот занаетчиски' дуќае основа 
друг занаетчиски дуќан во својот состав станува 
занаетчиско претпријатие. " 

Наредниот одбор на околината (градот), може 
самостојниот занаетчиски дуќан да го прогласи за 
занаетчиско претпријатие, и во случај кога ио про-
писите нема право на избирање на рабссг&и^чки со-
вет, ако установи дека- самостојниот занаетчиски 
дуќан има услови за тоа и дуќанот даде обврска / 
дека ќе ги извјршува обврските што се проашшаони 
за занаетчиските ~ претпријатија. 

Член ђ 
Занаетчиските задруги се занаетчиска СТОШИЋ 

ски4 организации што _ се основани од вивсксжвали« 
свикувани односно квалификувани занаетчиски рач 
болници- заради заедничко вршење определена за-
наетчиска долност. 

Имотот на задругата е оптшествеиа своина со 
која управува задругата. 

Задружниот имот не може под давд&ш 
да се одземе од задругата^ 
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Народниот одбор иа околијата (градот) должен 
е при определувањето на делот иа добивката што 
и' останува на занаетчиската задруга, да и' обезбе-
ди на задругата потребни средства за исплата на 
ануитетите за отплата на средствата на работата 
што Ш внесле задругарите при стапувањето во 
задругата. 
- , Набодениот одбор на околината (градот) ќ е опре-
дели кои занаетчиски задруги ќе се изедначат во 
правата и должностите (обврските) со самостојните 
занаетчиски дуќани а кои со занаетчиските прет-
пријатија. 

Член 6 
Занаетчискиот дуќан ја* врши занаетчиската 

дејност на едно работно место. 
Член 7 < 

Зат^тчжжите претпријатија можат да осни-
ваат занаетчиски дуќани во - својот состав на це*-

"" лата Териториј^ -на Југославија, 
Зан&етчиските претпријатија можат во својот 

состав да оснизаат и трговски дуќани под условите 
прош&пани .со одредбите од Уредбата за трговската 
дејност п за трговските претпријатија и дуќани 
(Службен лист на ФНРЈ",, бр. 56^53). 

" Член 8 
Занает чие ките дуќани во состав на занаетчи-

ско претпријатие ја имаат самостојноста определена 
со одредбите од оваа уредба, со правилата на за-
наетчиското претпријатие и со договорот ' помеѓу 
занаетчиското претпријатие- и дуќаните. 

_ Зш1аетчиското претпријатие .во состав на за-
наетчија^ претизријатие имаат самостојни обврски 
сирома општествената заедница. 

Член 9 
Вршењето на занаетчиската дејност особено 

опфаќа: . ^ 
1)'производство на стоки и вршење на услуги 

по порачки и за индивидуалните ^потреби ка гра-
ѓаните, без обзир ̂ на внатрешната сргаризација на 
работата, големината на, погонската сила и бројот 
на работниците; 

2) производство на стоки и вршење на услуга 
при кои преовладува .висококвалификувана рачна 
работа; 

3) производство на стоки и вршење на услуги, 
каде што нема внатрешна делба на • работата туку V 
секој ра^огшик го врши целокупниот процес на ра-
ботата, без обѕир '.на видот на дејноста; 

" 4) производство на стоки и вршење на услуги 
со помала погонска сила или со помал број ра-
ботници по порачка! или за пазарот, без обзир што 
е -наполно спроведена делбата на поодделни ра-
ботни гѕроцоои; • -

б) поправки и одржување "предмету односно 
производи и вршење иа услуги што служат за ин-
дивидуалната потрошувачка. 

Член 10 
Занаетчиската дејност што ја врши занаетчи-

ската организација може да опфаќа една или "по-
веќе занаетчиски дејности... 

Сојузниот^ Државен секретар за работи на на-
родното стопанство определува, кои стопански деј-
ности се 'сметаат како занаетчиски дејности. 

Републичките државни екрегари за работи иа 
стопанството можат да ти дополнат прописите од 
претходниот став. ^ 

Општите обичаи во занаетчиството определува 
кој вид работа опфаќа поодделна занаетчиска деј-
ност. Во случај на сомнение занаетчиската комора 
на народната република утврдува во која занаетчи-
ј а дејност спаѓа определен вид работа. 

Член 11 
Занаетчиските дуќани можат да вршат една или 

повеќе занаетчиски дејности што се сродни или 
дополнуваат. 

Занаетчиските претпријатија можат ;да вршат 
повеќе занаетчиски дејности под услов разнород-
н и ^ дејности да се вршат во одделни занаетчиски 
дуќани. 

Републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството определува кои занаетчиски дејности 
се сродни односно кои се дополнуваат меѓусебно,' 

, , Член, 12 
Занаетчиски дуќан може да се заснива врз 

средствата во општествена своина или врз средства-
та во приватна своина (приватен занаетчиски-
дуќан). 

Занаетчиско претпријатие може да се заснива 
само врз средствата во општествена своина. 

Занаетчиска задруга може Да се заснива и врз 
средствата" што ги внесуваат во задругата оснива-* 
чите на задругата. 

Член 13 
Во приватен занаетчиска дуќан не можат да 

бидат запослени -повеќе од пет (работници. 
Републичкиот извршен совет, односно народ-

ниот одбор на околната (градот) во согласност со 
републичкиот извршен совет може да' пропиша во 
поодделни видови занаетчиски дуќани да можат 
да бидат запослени помалу од пет »работници, од-
носно да го забрани користењето на туѓа работна 
сила 

Во бројот на запосле ната туѓа работна сила од 
ст. 1 не се засметуваат членовите на' потесната фан 
милија на приватниот занаетчија што се запееле^ 
во неговиот дуќан и учениците во "стопанствово, 
како и" занаетчискиот работник што мора при-
ватниот занаетчија да то запосли определено време 
по завршеното учење на занаетот во смисла на1 

прописите што постојат. 

Член' 14 
Републичкиот извршен совет може да забрани 

вршење определени занаетчиски дејности од стра-
на на приватни занаетчиски дуќани. 

Член 15 
Занаетчиските организации должни се, по пра«4 

вило, да држат ученици во стопанството. Ученикот 
во стопанството што го завршил учењето, занаетчии • 

, е ката организација е должна да го држи на .шалу 
една година по завршеното учење на занаетот. 

Републичкиот извршен совет ќе определи кол-
кав број ученици во стопанството должни се да 
држат занаетчиските организации, како и во ион 
случаи и под иом услови можат Да бидат ослобо-
дени од обврската од претходниот став. 

Член 16 
Одредбите бд оваап уредба се однесуваат и до 

ду казните што им вршат услуги иа граѓаните (пе-
ра л ни" и други слични услужно-комунални дејно-
сти), како и до дуќаните што вршат некоја од 
стопанските дејности слична на занаетчиската ра-
диност, со тоа за вршење односно раководење со 
работите во овие дуќани да не е потребна одделна , 
стручна спрема.. ' 

'Републичкиот државен секретар за работи на 
стопајнствотб определува кои стопански .дејности 
се сметаат да и' се слични на занаетчиската дејност. 

Член 17 . 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат до 

домашната дед ност. * -
Поблиски прописи за домашната дејност ќе до-

несе републичкиот- извршен совет. 
Член 18 

Народниот одбор на градската општина .со од-
делни права има во однос на занаетчиските орга-
низации, што се наоѓаат на подрачјето на градската 
општина, сите права што ти има народниот одбор 
на околината (градот). 
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И. Заеднички одредби 
Член 19 

За' оснивање на занаетчиска организација мо-
раат, освен општите услови за оснивање стопански 
претпријатија и дуќани, да се исполнат и следни-

те одделни услови: - . -
1) работните простории да им одговараат на 

пропишаните технички и здравствено-технички 
услови предвидени за занаетчиските дуќани; 

2) работоводачот .што ќе ги раководи стручните 
работи во занаетчискиот дуќан со 'средства во оп-
штествена своина односно лицето што сака да 
основа приватен занаетчиски дуќан мора да има 
пропишана стручна спрема; ~ -

3) лицата на кои' им е даден , на управување 
помал занаетчиски дуќан со' средства во опште-
ствена сабина (чл. 29) и лицата што бе здружуваат 
со цел за оснивање занаетчиска задруга да се ра-
ботно способни; 

4) да се исполнети и другите одделни услови 
доколку се пропишани такви услови. 

Член 20 
За раководење со стручните ] работи во за-

наетчиската организација со средства во опште-
ствена своина односно за оснивање приватен за-
наетчиски дуќан потребна е стручна спрема на ви-
сокога лифику ван (занаетчиски мајстор), квали-
фикуван односно приучен занаетчиски работник. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на- , 
родното,стопанство ќе определи каква стручна .опре-' 
ма треба да има р<аботс©одителот за раководење со 
стручните работи во занаетчиската организација, 
со средствата во општествена своина односно при-
ватното лице за -вршење на работите на поодделни 
занаетчиски дејности. 

Член 21 
Занаетчиските организации^ - можат да вршат 

поодделни занаетчиски работи за кои се основани 
вон, својата работна просторија (локал) и вон "ме-
стото на своето седиште, ако го бара тоа природата 
на работата или ако, по волја, од нарач&чот, за-
наетчиските работи^ треба да се вршат на опреде-
лено место. 

_ Приватните занаетчиски дуќани должни Се по- . 
стој а ного вршење поодделни работи од претходниот 
став, односно вршењето на овие работи во поголем 
обем да го регистрираат кај^надлежните органи,по 
одредбите од Уредбата за данокот на доход. 

Член 22 
Републичкиот извршен совет може да опреде-

ли во кои занаетчиски радиности народниот одбор 
на сколи јата (градот) може да им позволи на за-
наетчиските организации со средства во општестве-
на своина да можат да организираат работа дома 
кај работникот („работа на ѕ1с"), 

Член 23 ^ 
Занаетчиските организации ги' продаваат свои-

те производи по правило во своите работни про-
стории, ' 

Занаетчиските организации можат да продаваат 
на пазаришна и панаѓури. Во поглед на продажбата 
на занаетчиските цроизводи на пазаришта и пана-
ѓури важат одредбите од Уредбата за трговската 
дејност и за трговските ' претплати ја и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53). 

/ Член.24 
Занаетчиските организации се должни на оби-

чаен начин да ги истакнуваат чцените на своите 
производи и услуги. 

По барање од потрошувачог занаетчиските ор>-
ганизации должни се да издадат сметка за прода-
дените стоки сносио извршените услуги. 

Член 25 
Занаетчиските организации должни се во опре-

деленото работно време да бидат отворени и во 

тоа време да, ,ги продаваат своите производи»одно-
сно да ш вршат услугите. т 

Задолжителното работно ^ време на занаетчи-
ските организации и распоредот на „тоа време ,'го 
определува народниот одбор на градот \ односно 
општината. г- < 

Занаетчиските организации можат да бидат от-
ворени и вон задолжителното работно врземе водеј-
ќи сметка за пропишаното работно време за задов-
олените работници. 

Член 26 
Даночната - комисија на народниот одбор на 

околно ата (градот) може за поодделни занаетчиски 
дуќани, занаетчиски дуќани на определена занает-
чиска дејност или-за сите занаетчиски дуќани на 
подрачјето на околија^ (градот) да го определи 
плаќањето - на данокот во паушален иѕи-хос по по-
стапката утврдена со одредбите од Уредбата за да-
нокот на доход, со кои е регулиран начинот на пла-« 
ќањето на данокот во паушален износ.1 

Правосилно определениот годишен износ , на 
данокот може да се измени само ако се измениле 
условите на работата во текот на годината за која 
е определено* плаќањето на данокот во паушален 
износ (подолга болест, воена вежба, смрт и ел.-). 

III. Самостојни занаетчиски дуќани со средства 
во општествена, своина 

Член 27 
Со занаетчискиот дуќан со средства во опште-

ствена своина управува работниот колектив. 
• Работоеодач на занаетчискиот дуќан се х на-

значува врз основа на конкурс по одредбите ОД 
Уредбата за оснивање на стопанските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51̂ 53) што 
се однесуваат до назначувањето на директорот. 

Член 23 
Државните 'Органи и установи, стопанските и 

општествените организации можат „ да ; оониваат 
занаетчиски работилници = заради задоволување - на 
своите потреби. Органите што ги основаат овие' ра-
ботилници ш установуваат органите на -управува-
њето и нивните права; 

Републичкиот извршен совет може занаетчии 
ските работилници од претходниот став што Не ра-; 
бетат, за трети лица да ги ослободи од плаќањето 
на сојузниот и републичкиот данок на- добивката и 
од инвестициониот "влог во форма на кадата • на 
основните средства, а народниот одбор- на, сколи-: 
јата- (градот) .може да ги ослободи од обврската 
спрема околијата (градот). - . 1 -

За занаетчиските работилници од ст; 1 .»а овој' 
член, што работат и за потреби на трети- лица, ва-' 

,жат во сето одредбите од оваа уредба што, сеодне-
суваат до занаетчиските дуќани со средствата вф 
општествена своина. . . ^ ; 

Со посебни прописи ќе се регулира посл ува«. 
њего и обврските на 'занаетчиските работилници 
на казнено-повравителигите заводи и домови за 
дефектна, умоболни, глувонеми и слепи . како ' и! 
опитните занаетчиски работилници на индустрии 
ските занаетчиски школи. 

Член 29 
Во помали занаетчиски дуќани со средства 

општествена своина волкон работат * до .три работни-
ци не се врши конституирањето според одредбите! 
од Уредбата за- оснивање стопански претпријатија и! 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ'*, бр. 51/53), а праг 
вилата на дуќанот ги донесува народниот одбор-на; 
општината со потврда од советот за стопанство на; 
народниот одбор на околината (градот), односно.сове-: 
тот за стопанство на народниот одбор на околината 
(градот). , ' . 

Занаетчиските дуќани од х претходниот став 
се предаваат на работниците на управува!^".,, 
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прифаќан,© на правилата од страна на работни-
чките. 

^ Народниот одбор може да ЈШ предаде на упра^ 
»ување на работниците со прифаќање на правилата 
и занаетчиските дуќани во Тон се запослени од 
три до пет работници., 

Член 30 . 
Правилата за помали занаетчиски дуќани од 
29 на оваа уредба особено содржат: 
1) предмет на иселувањето на ^занетчискиот 

дуќ ал; : 
2)л список на основните средства, мивка вред-

ност и обеад на правата за ракшолагање со основни-
те средства; 

3) поста'»агаи обртни сред ства односно кредити 
за постојаните обртни средства за кои гарантира 
околината (градот); 

4) на^шн на утврдувањето и плаќањето на пау-
шалниот износ на-данокот; 

5) камати на основните средства; 
6) други обврски на дуќанот- спрема општестве-

ната заедница; 
7)ѕ гарава и обврски на занаетчиските работници 

што го преземаат дуќанот на управување ; 
8) начин на меѓусебното откажување и при-

мање вши занаетчиски работници што го презе-
маат управувањето со дуќанот. 

Член 31 
Давањето на помал занаетчиски дуќан со сред-

ства во* општествена своина, на управување на ра-
ботниците во смисла на чл. 29 од онаа Уредба се 
врши со писмено прифаќање на правилата од ра-
ботнициве на дуќанот, било непосредно или врз 
оснива на конкурс. 

Давањево на дуќанот н»а управување, со при-
фаќање к-а правилата го врши народниот одбоо на 
рппггзшата во согласност со -советот за стопанство 
на народниот одбор на око ли јата (градот) односно' 
советот п&а стопанство^на народниот одбор на око'- ~ 
дијана (градот). 

Член 32 ^ 
Работаводачот на занаетчискиот дуќан што им 

се даш на управување на работниците со прифа-
ќање на правилата го избиваат работниците поме-
ѓу себеси, ако не е определено поинаку/со прави-
лата ада дуќанот односно ако работоводачот не се 
назначува врз .основа на конкурс. 

Член 33 
Во управувањето со занаетчискиот дуќан од 

чл. 29 на оваа уредба, работниците на дуќанот ги -
•имаат сите права што по прописите им припаѓаат 
з а органите на дуќанот, ако со одредбите од оваа 
уредба и ш со правил ата - на дуќа1нот не е определе-
но поинаку. 

Работниците на дуќанот не можат предметите 
од оснкжаиЈте средства Да ги продадат ниту на ДРУГ 
вачмн со нив да ' располагаат без согласност од 
СОБОРОТ За' стопанство «а народниот одбор на око-
лината (градот Г. 

, Член 34 
За занаетчиските дуќани со средства во општег 

ствара своина што им се даваат на управување на 
работниците Ца дуќанот плаќањето на данокот во 
паушален износ е задолжително. ч 

Прописите , за пресметковните, плати и за упо-
требата на добивката за платите не се применуваат 
на дуќаните од претходниот став. 

Работниците на 'занаетчискиот д^ќан _ слободно 
располагаат со сите приходи на дуќанот по ' извр-
шувањето на обврските спрема општествената за-
едница и. ги делат спрема меѓусебната спогодба, 
ако со правилата не е определено поинаку. 

Правата од есади'? тгното, оси д у в а њ е ги имаат 
дау«) ©ние работници на кои работата во занаетчи-

скиот дуќад им е' редовно зашимање и един извод, 
Ка приход и." 

Член 35 
Работниците иа дуќанот, н^ кои зашетчиекики* 

дуќан им е даден ва управување во смисла на аду 
29 од оваа уредба, мора да уо откажат натамошно-* 
то управување со дуќанот во отказниот- срок кој 
не може да биде покус од шест месеци. 

Советот за стопанство, на народниот ^одбор ија 
око лиј ата (градот) може да му даде отказ на ра)* 
болниот колектив односно иа работоводачот^ на ду-
ќанот сата'' ако тие не ти избришуваат обврските 
предвидени со правилата на дуќанот (чл. 30). От-; 
казуист срок не може да биде покус' од' шесђ 
месеци. 

Против отказот даден во смисла иа претход-* 
ките ставови може во срок од 15.дена да се подне* 
се тужба до оружната државна ^арбитража. 

Член 36 
Ако народниот одбор на околината (трудот) од«*, 

носно неговиот надлежен орган определи занаетчии 
скиот дуќан со средства во општествена своина да 
плаќа данок во паушален' износ (чл. 26), овојј изноој 
треба да' опфати: 

а) сојузниот" и републичкиот данок на Добива 
ката; 

б) делот на добивката што ЈЃ припаѓа иа окон 
лијата (градот). 

Делот на паушалниот износ на данокот од 
претходниот став што му одговара на сојузниот и 
републичкиот данок на добивката му припаѓа на 
федерацијата и народната република. 

За занаетчискиот дуќан со средства во опште-
ствена своина за кој е определено да плаќа данок 
во паушален износ, даночната комисија на околии 
јата (градот) ќе ја определи и паушалната осион 
вица на данокот .на промет, ако производството на] 
стоките односно вршењето на услугите на такса 
занаетчиски дуќан подлежу ва еа плаќање на да-7 
нокот на промет. 

" Член 37 
Занаетчиските дуќани со средства- во општег 

ственЈа своина'што \го плаќаат данокот во паушален 
износ должни се да го плаќаат и инвестициониот, 
влог во форма на камата на основните средства, 
како и други постојани придонеси на општествена-
та заедница што не' се содржани во паушалниот 
данок определен во смисла .на одредбите од чл. Зв 
на оваа уредба. 

IV. Занаетчиски претпријатија и занаетчиски 
дуќани во состав на зашдетчисво претпријатие 

Ј Член 38 
За оснивање на ^ занаетчискиот дуќан во состав 

на занаетчиско претпријатие мораат Да бидат 
исполнети сите услови пропишани за оснивање са-
мостоен занаетчиски дуќан. 

Одобрението за оснивање занаетчиски дуќан во 
состав на занаетчиско претпријатие то дава народ-
ниот одбор на околната (градот) на чие подрачје 
се оснива дуќанот. „ 

Член 39 
Занаетчискиот дуќан во состав на занаетчиска 

претпријатие се ч запишува во регистарот на окру-
жниот суд на чие подрачје се наоѓа. 

При запишувањето во регистарот на занаетчи-
ски дуќан во состав на занаетчиско претпријатие 
задолжително се ,внесуваат податоците дали дуќа-
нот самостојно врши набавка -на- материјали за 
производство на стоки односно за вршење на услуги 
и склучува договори за продажбата на своите про-
извода односно за вршењето на услугите" и за дру-
гите стопански работи-. 

* - Член 40 
Занаетчиското претпријатие 'што има во состав 

занаетчиски дуќани: 
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1) им врши услуги на дуќаните ио својот со- ч 
став со надокнада 'што е огфеделена со правилата 
на претпријатието и со договорите помеѓу претпри-
јатието и дуќаните (води книговодство, врши тран-

спортни услуги, ускладиштува материјалима про-
изводство на стоки односно за вршење услуги, 
производи што ги произведуваат дуќаните ити.-); 

2) врши набавки на материјали за дуќаните во 
.својот состав ако не е определено поинаку со пра-
вилата на .претпријатието и со договорот помеѓу 
претпријатието и дуќаните. 

Член 41 
Занаетчиското претпријатие што -има во состав 

занаетчиски дуќани управува со заедничките о-
сновчи средства. 

'Занаетчискиот дуќан во состав на занаетчиско 
претпријатие управува со основните средства што 
служат исклучиво за негови потреби. Занаетчи-
скиот дуќан не може' да ти продаде основните 
средства без согласност од, претпријатието. 

Член 42 
' (Работничкиот совет на занаетчиското претпри-

јатие што има во свој' состав' занаетчиски дуќан го 
избираат работниците и службениците на претпри-
јатието и занаетчиските дуќани во негов состав. 

Член 43 
Занаетчиското претпријатие што има во својот 

состав занаетчиски дуќани го утврдува својот в ку-, 
пек приход одвоено од вкупниот-приход на занает-
чиските дуќани во својот состав. 

Вкупниот приход на занаетчиското претприја-
тие од претходниот став се состои од: 

1) разликата помеѓу набавната цена и цената 
по која занаетчиското претпријатие им ги испора-
чува материјалите на дуќаните во состав на прет-
пријатието; > 

2) надокнадата за, услугите извршени на ду-
ќаните во состав на претпријатието; 

3) приходите од точ. 3—6 на чл. 9 од Уредбата 
за вкупниот приход на стопанската организација 
и за неговата расподелба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53). , 4 

. Член 44 
Занаетчискиот дуќан во состав на занаетчиско 

претпријатие има: 
1) самостојни обврски спрема - општествената 

заедница; 
2) одделни органи на управувањето; 

- 3) право да се издвои од составот на занаетчи-
ското претпријатие и да стане самостојна степано-
ска организација.. 

За занаетчискиот дуќан во состав на занаетчи-
ското претпријатие одделно се утврдува вкупниот 
приход и се врши неговата распределба. 

Правата и обврските од претходните ставови 
не можат со правилата на занаетчиското претпри-
јатие или со договорот помеѓу занаетчиското прет-
пријатие и занаетчискиот дуќан ^ во негов состав да 
се изменат ниту да се ограничат. 

V Занаетчискиот дуќан во состав на занаетчиско-
то претпријатие кој самостојно врши набавка на 
материјали и склучува договори за продажба на 
своите производи односно за вршење услуги и за 
други стопански работи одговорен е за обврските 
преземени бо дјошворрт со- имотот со кој управува 
и може да -биде странка во спор, 

1 Член 45 
/Ако со правилата на занаетчиското претпри-

јатие и со договорот помеѓу занаетчиското. прет-
пријатие и дуќанот не е определено^ поинаку, за-
наетчискиот дуќан во состав на занаетчиско прет-
пријатие: 

1) самостојно врши набавка на материјали за 
производство односно за вршење .услуги и за таа 
цел склучува договори за набавка на материјали 
и за други стопански работи; 

2) самостојно ш утврдува цените на своите 
производи односно услуги; -

3) користи краткорочни кредити за обртните 
средства; 

4) има своја текушта сметка пори банката. 
Со догов!орот помеѓу занаетчиското претприја-

тие и дуќанот во неговиот состав ќе се предвидува 
начинот на формирањето На цените по кои прет-
пријатието ќе ги отстапува материјалите за произ-
водство на стоки односно за вршење услуги и ќе му 
врши услуги на дуќанот. 

Член 46 
Со занаетчискиот дуќан во состав на занает-

чиско претпријатие управува работниот коректив 
на дуќанот, управниот одбор' и работоеодачот на 
дуќанот согласно општите прописи за работничкото 
самоуправување со стопанските организации. 

Член 47 
За назначување работоводач на занаетчискиот 

дуќан во состав на занаетчиско претпријатие ва-
жат одредбите од сѓ. 2 чл. 27 од оваа уредба.. 

Другите работници и службеници на занаетчи-
скиот. дуќан во состав на занаетчиското претпри-
јатие ги назначува работоводачот во согласност со1 

директорот на претпријатието, ако со правилата 
претпријатието не е определено поинаку. 

V. Занаетчиски задруги > 
Член 48 

"Виссжоквалификуваните (занаетчиски мајстори) 
односно квалификуваните^ занаетчиски работници 
можат да основаат занаетчиски задруги со склучу-
вање договор за оснивање еа задругата. 

Републичкиот извршен совет ќе определи- колку " 
најмалку анаетчиски работници од претходниот 
став можат да основат занаетчиска задруга* 

Член 49 
• - Договорот за оснивање на занаетчиската за-

друга содржи: к ' 
1) име (фирма) и седиште на задругата; 
2) податоци*- за занаетчиската радино,ст - (пред-

мет на побелувањето); 
3) вредност на основните средства; 
4) начин и услови за стапување во задругата., 
Со договорот за, оснивање на занаетчиската За-

друга може да се сбуслови стапувањето во"* задру-,4 

гата со внесување на средствата за работа односно 
со уплата на определени^ парични удели. 

Член 50 
Членовите на задругата имаат право на вра-

ќање на вредноста на средствата за работа внесена 
во задругава со каматите' кои.не можат да бида# 
поголеми од каматата на штедните влогови, а вие-?" 
сените средства стануваат општествена своина. 

Начинот и условите на враќањето на : вредноста' 
на внесените средства се определуваат со договорот 
за оснивање на задругата. 

• Вредноста на внесените средства во задругата; 
од страна на основачите ја . определува комисијата' 
на народниот одбор на око ли јата (градот) при про* 
ценката на основните средства на задругата. 

Народниот одбор на околината (градот) должен 
е, при определувањето делот на добивката што и*-
останува на занаетчиската задруга, да и1 обезбеди 
н»а задругата доволни средства за отплата на ануи-; 
тетите од ст. 1 на овој член. 

Своите средства за работа, членовите' на задру-* 
гата можат да и' ги дадат на задругата и на кори-* 
стење во" закуп или послуга1, односно да и* ги от-: 
стапат без надокнада,; 

Член 51 
Членовите на, задругата што- при стапувањето 

во задругата уплатиле определен удел имаат правој 
на враќање на уделот на начинот определен со 
правилата на задругата, - : 1 
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Член 52. 
Договорот за оснивање занетчиска задруга го 

одобрува народниот одбор на околината (градот) на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на задругата. 

Натамошната постапка за оснивање задругу се 
спроведува по прописите, што важат за оснивање 
претпријатија. 

Член 53 
Занаетчиската задруга е.должна Да ги презеде 

сите обврски што произлегуваат за неа од договор 
' рот 'за оснивање на задругата. 

Член 54 
Односите помеѓу занаетчиската задруга и" чле-

новите на задругата се регулираат со правилата 
на задругата. 

Прописите за работните односи ка работниците 
и ' службениците на стопанските претпријатија и 
дуќани се применуваат и на членовите на занает-

• реките задруги, 
VI. Приватни занаетчиски дуката* 

Член 55 
Приватен занаетчиски дуќан може да оси,ива 

лице што ги исполнува следните услови: 
а) да има пропишана стручна спрема и поло-

жен стручен испит за вршења е игре де лен а занает-
чиска дејност; 

б) да- е државјанин на ФНРЈ; 
- в) да е работно способно; 

г) со судска пресуда да не му е забрането Бр-
ишењето на занаетот. 

Републичкиот извршен совет може да пропише 
одделни услови за отворање на приватни занаетчи-
ски дуќани на определена занаетчиска дејност.' 

Во рамките на прописите ход претходниот, став, 
може и народниот одбор на околната (градот) да 
ти пропише одделните услови за отворање приватни 
занаетчиски дуќани на одредел ана занаетчиска 
дејност 

Член 56 
Приватен занаетчиски дуќан не можат заедни-

- .чки да осниваат две или повеќе лица, иако ги испол-
нуваат условите од чж^̂ бЗ̂ ^̂ Ј̂̂ о̂ваа уредба. 

^ л е н 57^ 
'Приватниот занает^шШтсуќан Се ѕ оснива врз 

основа на одобрението за работа што го издава 
советот за стопанство на народниот одбор на ~ охо-
ли јата (градот) на чие, подрачје се оснива дуќанот. 

Одобрението за работа не може да се пренесе 
на друго лице. , 

Член 58 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околната (градот) должен е да издаде одобрение 
за работа кога лицето што го бара одобрението за 
работа ги исполнува ~ условите пропишани со оваа 
уредба. 

Народниот одбор на градот може да ги овласти 
народните одбори на општините на своето подрачје 
да издаваат одобрение за работа односно одобрение 
за оснивање приватен занаетчиски дуќан. 

Републичкиот извршен совет, односно народниот 
одбор на околината (градот) во согласност со репу-
бличкиот извршен совет може да пропише издава-
њето на одобренијата за оснивање приватни за-
наетчиски дуќани на определени занаетчиски деј-
ности да подложува на слободна оценка од советот 
За стопанство на народниот одбор на сколи јата (гра-
вот). 

ч Советотот за стопанство на народниот одбор 
та око'ли јата (градот) должен е во срок од 30 дена 
ћо приемот на барањето за издавање одобрение за 
Оснивање приватен занаетчиски дуќан, да-го издаде 
одобрението или да донесе решение за одбивање 
на- барањето. 

^јлен 59 

Каетчиските дуќани од чл^ТД! оваа уреЈЈШГ"^-

ра да биде запишан во зана етчиски-
што го води 4 преодниот"одбс^^а^^®* 

јата (градот). 5 

Со запишувањето во регистарот приватниот за-1 

тотемски дуќан се смета како основан и може да 
отпочне да работи. 

Против решението за 'Одбивање на барањето за 
издавање. -одобрение за работа може да се поднесе 
>::алГа до републичкиот државен секретар за Ра-
боти на стопанството. 

Член* 60 
- Приватниот занаетчиски- дуќан го води и во 

нето задоволително ги врши работите лице кому 
што е издадено одобрението зд работа. Лицето' ко-
му што е издадено одобрението за работа може Д^ 
го води ^риааФкиот занаетчиски духан и преку ра-
ботава ач кога е спречено дуќанот лично да го во-
ди поради болест* воена должност или Други слу-
чаи во кои поради некои околности не е можно 
имателот на дуќанот лично да го води дуќанот (га 
пр.: годишен одмор, оправдана отсутност, истра-
жен затвор и др.), по одобрение од началникот таа 
секретаријатот"" за стопанство на наводниот ол бор 
на ок оли јата (градот). -

Член 61 
Имателот на приватен занаетчиски дуќан мо-

же Бремено да го одјави својот занаетчиски дуќан 
кога е спречеа дуќанот личко да го води поради 
болест, воена должност или други случаи во'кепи 
пео ади некои околности ке е х можно имателот на 
дуќанот лично да го води дуќанот (на па : години 
одмор, оправдала отсутност, истражен затвор и др.), 

Временото запирање за водење нег занаетчи-
скиот дуќан пореди болест и други разлози м^же 
да се одобри најповеќе за една година, а поради 
воена вежба салто за времето додека трае воена-
та вежба,- - -

Одобрението за времено запирање на прива-
тниот занаетчиски дуќан кота постојат условите од 
ст. 1 на овој член, го издава секретаријатот за 
стопанство на народниот одбор на околината (гра-
дот) на . чие подрачје се наоѓа приватниот занает« 
чиски дуќан. 

Против - решението за одбивање на временото 
запирање на приватниот занаетчиски дуќан , може 
да се поднесе жалба до советот за стопанство на 
народниот одбор на околната (градот)' во срок од 
15 дена. ^ 

Член 62 
Имателот на приватен-занаетчиски дуќан кому 

што е одобрено времено запирање, должен е да го 
^пријави продолжувањето на водењето на својот 
приватен занаетчиски дуќан на секретаријатот за 
стопа ЈАСТВО, на'народниот одбор на сколи јата .(гра-
дот) што, го одобрил временото запирање. 

Ако Имателот на4 приватниот занаетчиски ду-
ќан не го пријави продолжувањето на работата на 
својот приватен занаетчиски дуќан по истекот на 
срокот определен за времено запирање на работата, 
престанува важноста на издаденото одобрение за 
^работа на имателот на дуќанот и ^секретаријатот 
за стопанство на народниот одбор на околијата 
(градот) по службена должност ќе го изврши бри-
шењето на приватниот занаетчиски дуќан во реги-
старот на приватните занаетчиски: дуќани. 

- Член 63 , 
Приватниот занаетчиска дуќан престанува: 
1) но сила на законот; ^ 
2) со одјава на имателот на дуќанот;. 
3) со одземање на одобрението За работа по 

решението од надлежниот ^управен орган; и 
4) со смртта на имателот на дуќанот. 

Член 64 
Приватниот занаетчиски дуќан по сила на за-

конот престанува: 
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1) ако имателот на приватниот занаетчиски ду-
ќан го изгуби државјанството на ФНРЈ; -

2) ако имателот на дуќанот ја изгуби делов-
ната способност, освен поради болест; 

3) ако имателот на дуќанот со правосилна пре-
суда ќе 'биде осуден на казната забрана да го врши 
занаетот; 

4) ако не отпочне со работа за време од една 
година откога е издадено одобрението за работа; 

5) ако за време од три месеца ја запре рабо-
тата без одобрение од советот за стопанство н а 

народниот одбор на околината (градот); 
6) ако не отпочне со, работата по истекот на 

©рокот определен'за времено, запирање на работата. 
Член 65 

•Кога имателот на приватниот занаетчиски, ду-
ќан поради болест трајно ја изгуби деловната спо-
собност, неговиот брачен другар односно мало-
летните деца можат да го продолжат водењето на 
дуќанот преку работоводен. 

Ако имателот на приватниот занаетчиски ду-
ќан, од претходниот став нема брачен другар, од-
носно малолетни деца, или ако тие не сакаат да го 
продолжат водењето на дуќанот преку работоводач, 
неговиот дуќан престанува, а "издаденото му одо-
брение за работа му се гаси. 

Член бб 
Имателот на приватен занаетчиски дуќан што 

шка да престане со натамошното водење на својот 
дуќан должен е за тоа да го извести советот за 
стопанство на народниот одбор на око ли јата (гра-
дот), заради донесување решение за утврдување 
престанокот на дуќанот. 

Во случајот од претходниот став, советот, за 
стопанство на народниот одбор на околината (гра -̂
дот) должен е да донесе решение за престанок на 
дуќанот и да изврши бришење на приватниот за-
наетчиски дуќан во регистарот на приватните за-
наетчиски дуќани. > 

Член 67 
1 Советот за стопанство на народниот одбор на 

око ли јата (градот) со своето решение ќе го. огласи 
Престанокот на приватниот занаетчиски дуќан во 
следните случам:' 

1) ако имателот на приватниот занаетчиски 
дуќан ќе биде осуден на казната затвор подолго 

'една година или казната строг затвор подолго 
шест месеци; 7 

2) ако дополнително се утврди дека имателот 
т , приватниот занаетчиски дуќан добил одобрение 
за работа врз основа на лажни документи или 
исправи што не им одговараат на условите предви-
дени за водења на приватниот занаетчиски дуќан; 

3) ако се установи дека имателот на приватниот 
занаетчиски дуќан се наоѓа во постојан работен 
однос ̂  или дека врши работи на некое друго за-
нимање; 

4) ако имателот на приватниот занаетчиски ду-
ќан не го плати должниот данок во срок од шест 
месеци од извршноста на решението за облогот. 

. Против решението ^за прогласување престанок 
на пргдзатен занаетчиски дуќан имателот на при-
ватниот занаетчиски дуќан има право на жалба до 
републичкиот држ а,вон секретар за работи на сто-
панството во срок од 15 дена. 

Член 68 
Ако умре имателот .на приватниот занаетчи-

ски дуќан, неговата вдовица односно малолетните 
деца можат да го продолжат водењето- на дуќанот 
преку рабатоводач. 

Ако умрениот имател на приватниот занаетчи-
ски дуќан немал брачен другар односно малолетни 
дена или ако тие не сакаат да го продолжат воде-
њето на дуќанот преку работеводач, приватниот 
занаетчиски дуќан престанува согласно точ. 4 чл. 
83 од оваа уредба 

Член 69 
Странски државјанин може да води приватен 

занаетчиски дуќан врз основа на одобрението за 
работа што го издава сове гог за стопанство на 
народниот одбор на околијата (градот) во согласност! 
со републичкиот државен секретаријат за внатре-
шни работи, и тоа во. случај на реципроцитет. 

Во сето Друго за приватните занаетчиски ду-
ќани на странските државјаниве применуваат од-
редбите од оваа уредба. 

* - Член 70 
По исклучок од .одредбата на чл. 55 од оваа 

уредба, советот за стопанства на народниот одбор 
на око ли јата- (градот, градската општина со оддел-
ни права) може да - му издаде одобрение за работа 
на инвалид на трудот односно на инвалид од. вој-
ната што нема стручна спрема, на висококвалифи-
куван односно квалификуван занаетчиски ра-
ботник ако ја врши односната занаетчиска дејност 
повеќе од 5 години. 

Член 71 
Во селата и во помали 'места, што ќе ги опре-

дели републичкиот, државен секретар за работи на 
стопанството, приватен занаетчиски дуќан може да 
оснива и лице без спрема на висококвалификуван 
односно 'квалификуван занаетчиски 'работник ако 
односната занаетчиска дејност ја вршел во форма 
на постојното занимање повеќе од три години, 
или во форма на споредно занимање повеќе од пет 
години. 

Лицата од претходниот став не може да запо-
сли туѓа работна смла ниту да држи ученици во 
стопанството. ' 

'(Член 72 ? , , 
Народниот одбор општината должен е да 

ја установи евиденцијата на приватните занаетчи-
ски-дуќани од чл. 71 на оваа.уредба. 

Член 73 
Републичкиот извршен совет може да донесе 

поблиски прописи за условите и начинот на -пооду-
вањето, за обврските спрема општествената заедни-
ца ^ и за престанокот на приватните занаетчиски 
дуќани од чл. 71 на оваа уредба-.. ^ 

Член 74 
Ако даночната комисија на народниот одбор на' 

отео лиј ата (градот) определи приватниот занаетчи-
ски дуќан да го плаќа данокот во паушален из; ос 
(чл. 26) овој износ го. опфаќа данокот на доход „од 
занаетчиската дејност односно дејностите од чл. 
16 на оваа уредба и данокот за употреба на туѓа ра-
ботна сила. 

Ако на приватен занаетчиски дуќан му е опре-
делено да/-го плаќа данокот во паушален износ, 
даночната комисија на народниот одбор на око-
лната (градот) ќе му определи на приватниот за-
наетчиски дуќан и даночна основица на данокот 
на промет во паушален износ, доколку произво-
дите , односно услугите -на дуќанот подлежуваат на 
плаќање данок на промет. - - _ 

VII. Вршење занаетчиска дејност без постојано 
работно место — 

Член 75 - -
Вршењето на занаетчиска дејност без постојано 

работно место е позволено само во, оние занаетчи-
ски дејности што по својата природа или по месни-
те обичаи така се вршат. 

Занаетчиската дејност без постојано работно 
место може да се врши на определено или на це-
лото подрачје на ФНРЈ. 

Републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството ги определува занаетчиските дејности 
што можат- да се вршат без ^постојано работно, 
место. 

, Член Јб. 
, Занаетчиската дејност без постојано работно 

месото се врши врз обнова на дозволата што ја из-
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Дава советот за стопанство на народниот одбор на 
околината (гравот) - н а ние подрачје лицето што 
сака да ја врши дејноста има постојано место на 

- живеалжнтегго. Со дозволата се определува и ^под-
рачјето на кое ќе се врши занаетчиската дејност 
без постојано работно место. 

Дозволата може да му се издаде само на она 
лице што ќе докаже дека ја Свршело односната за-
наетчиска дејност најмалку "3 години, дека е др-
жавјанин на ФНРЈ и дека е деловно способно. 

Издадената дозвола се запишува во одделен 
; регистар што се води при народниот одбор на око-
4 лиј ата (градот). 

Член 77 
Лицата што вршат занаетчиска дејност без по-

стојано работно место не можат да користат туѓа 
работна сила ниту да држат ученици во стопан-
ството. 

Член 78 
Дозволата се издава За време од една тодина. 

По истекот на овој срок, советот за стопанство на 
народниот одбор на околината (градот), -што ја из-
дал дозволата, може Да ја продолжи од година до 
година се' < додека постојат условите определени за 
нејзиното издавање и ако имателот на дозволата 

-го намирил данокот за минатата даночна година. 
Член 79 

.Важноста на-дозволата за вршење занаетчиска 
дејност без постојано работно место престанува ко-
га-ќе престане да постои некој од условите опре-
делени, за нејзиното издавање. 

Дозволата може да- 'Се одземе и пред времето 
за кое е издадена, ако лицето кому што е таа из-
дадана ќе биде казнето поради прекршок на про-
писите за вршење занаетчиска дејност без посто-
јано работно место: 

На лицето кому- што" е одземела дозвола во 
'смисла на 'Одредбата од претходниот -став може да 
. му се издаде нова дозвола по истекот На срокот од 
6 месеци. 

Престанокот на вршењето занаетчиска дејност 
без постојано работно место, односно -одземањето 
на дозволата се утврдува со решение од советот 
"За стопанство на народниот одбор што ја издал 
дозволата. Пропив ова'решение може да се-подаде' 
жалба до републичкиот државен секретар за ра-
боти на стопанството во срок од 15 дена. 

Член 80 
^ Лицето4 што врши занаетчиска дејност без поч-

етој ано работно место должно е да го плаќа да-
нокот на доход во паушален износ, што го утврдува 
органот за финансии'на народниот одбора на око-
лината (градот) ш чие подрачје ова лице има по-* 
стоЈано живеалиште. 

Паушалниот износ на данокот на доход од 
претходниот став се утврдува однапред за целата 
календарска година. 

Член 81 < 
Републичкиот државен секретар за работи на 

стопанството може да го пропише начинот и дело-
кругот на вршењето на занаетчиската дејност без 
постојано работно место, како и правото за упо-
треба на алат и носење материјали. 

УШ. Стручна спрема 
Член 82 

Стручната спрема за вршење занаетчиска деј-
ност се-здобива со пропишаната школска спрема*, 
завршени курсеви,, практична работа за определе-
но време во занаетчиска организација и со поло-
жен стручен испит. 

Републичкиот извршен совет може да го про- ч 
пип ге начинот на организирањето ^определувањето 
на курсевите на кои може да се здобие со стручна- * 
та спрема во Измиела на претходниот став. 

Члѕее, 83 , 
СОЈУЗНИОТ Државен секретар за работи на на-

родното стопанство' ќе го пропише начинот на ЗДО 
бивањето со опремата и ќе определи каква стручна 
спрема им се признава на лицата што завршиле 
стручни школи односно курсеви 'основани по" пора-
нешните прописи. 4 

Член - 84 
На лицата со спрема' на- занаетчиски мајстор 

- здобивана 'по поранешните прописи што. вршат од-
носно раководат со работите на, една од - занаетчи-
ските дејности им се^х]ризнава звањето на висо-
к о г а лификуван занаетчиски работник. 

'На лицата што вршат една занаетчиска дејност 
во форма, на самостојно занимање односно На ли-
цата што раководат со работите на занаетчиската 
дејност за чие вршење не се барала стручна спре-
ма им се празнава звањето на виоскоквалификувдн 
(занаетчиски мајстор) .односно квалификуван за-
наетчиски работник и прошетаниот • работен стаж. 

IX. Надзор и управда мерки 
Член 85 

Надзорот над иселувањето на занаетчиски ор-
ганизации го вршат народните одбери на околиите 
(градовите) преку своите инспекции,. 

Инспекциите од претходниот став го контро-
лираат изврушувањето на прописите - и мерките 
што се однесуваат до_ занаетчиските 'Организации. 

Член 86 
' Ако . иселувањето на занаетчиската организа-

ција е во спротивност со одредбите од оваа уредба 
можат да се. преземат следните управни мерки: 

1) времена забрана На работата на занаетчи-
ската организација; 

. 2) трајна забрана на- работата на занаетчиска-
та организација; ' 

3) одземање на одобрението, овлаетението од-
носно дозволата За работа на приватниот занаетчи-
ски, дуќан; . -

4) затварање на работните простории изабрана 
на користењето на уредите и опремата; 

5) одземање на имотната корист односно при-
ходите;-

6) распуштање на работничките совети и управ-
ните одбори со определување нови избори и разре-
шување на работшодачст на дуќанот односно на -
директорот- на претпријатието; - 4 

7) ставање на занаетчиската организација со 
средствата во општествана своина под присилна 
'Справа која не може да трае повеќе од една година. 

Член 87 
Ако занаетчиската организација со средства во 

општествена * своина се води без одобрението по 
прописите од оваа уредба, инспекцијата за- пазари-
ш т е ^ ќе доне1Се решение за времена забрана .ија 
работата на таква занаетчиска организам;®,, опре-
делувајќи го срокот во кој мора да се прибави: 
пропишаното одобрение. Бремената забрана не 
може да биде подолга од 30 дена. 

Член 88 
Ако приватно лице врши занаетчиска дејност, 

без одобрение за работа советот за стопанство на 
народниот ~ одбор на околија^ (градот) ќе донесе 
решение за трајна забрана на работата и за од-
земање на приходот создаден со неовластена ра-
бота, а во повторен случај може да донесе решение^ 
и за" одземање на средствата за работа ч кои ста-* 
нуваат отнтоооштествена своина. 

Член 89 
Ако занаетчиска организација врши работи на 

место или во простории што не се означени БО одо-
брението чЗа конституирање односно во, одобрението 
за работата, советот за стопанство на народниот 
одбор на око ли јата (градот), по сопствена иници-
јатива или по предлог, од инспекцијата за па зариќ 
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штето, ќе донесе решение Јза одземање на имотната _ 
кора&у односно приходите здобивани на местото или 

што не се означени во одобрението. 
Член 90 ( 

Ате работните просторни (локалот, станот), уре-
дите и опремата на занаетчиската организација не 
ИМ одговараат на условите во поглед на техничка-
та и здравствено-техничката заштита на трудот 
иди на условите на здравствената заштита на 
потрошувачите, инспекцијата за пазарипггето ќе 
донесе решение со кое ќе и' нареди на занаетчи-
ската организација да ги отстрани утврдените не-
достатоци, определувајќи го срокот во кој мора тоа 
да се изврши. 

* Ако утврдените недостатоци не се отстранат во 
определениот срок или воопшто не можат да се 
отстранат, советот за стопанство на народниот од-
бор на око лиј ата (градот) ќе донесе решение за 
затворање таква просторија односно за забрана на 
натамошната употреба на такви уреди или опрема. ^ 

Член 91 
Ако занаетчиската организација- со средства 

од општествена своина- против која' се изречени 
управните мерки предвидени во чл. 87, 89 и 90 од 
оваа уредба ќе продолжи натаму со работата чие-
што вршење им е спротивно на одредбите од оваа 
уредба, народниот одбор на око ли јата (градот) мо- • 
же да донесе решение з а -

1) разрешување на работоводачот односно ди-
ректорот на занаетчиската организација'; 

- 2) распуштање на работничкиот совет и на 
управниот одбор на занаетчиската организација; 

Ѕ.) ставање на занаетчиската организација под 
присилна управа која не може да биде подолга од 
една година < "" ч 

Со решението за распуштање на работничкиот 
совет и управниот 'одбор мораат да бидат опреде-
лени нови избори кои можат да се одржат најрано 
месец дена од донесувањето на решението, а нај-
доцна два месеца зад тој ден. 1 

Против решението, на народниот одбор на око-
лната ' (.градот), занаетчиската организација може 
да поднесе жалба до републичкиот извршен совет 
во срок од 15 дена. 

Член 92 
Ако занаетчискиот дуќан со средства во опште-

ствена своина, што го плаќа данокот во паушален 
износ, не му ги-, пријави на надлежниот орган сите 
запослени работници, финансиската инспекција 
или Друг државен ертан ќе поднесе предлог до 
надлежната окружна државна арбитража* за доне- > 
сување решение за одземање на имотната корист 
остварена со работата' на работниците што не. се зе-
мени во обѕир при утврдувањето на паушалниот 
износ на данокот. 

Ако приватниот занаетчиски дуќан што го пла-
ќа данокот во паушален износ не ги пријави сите 

'запослени работници, советот за стопанство на на-
родниот одбор на околија^ (градот) ќе донесе ре-
шение за одземање на приходот остварен со ра-/ 
богата еа работниците што не се земени во обѕир 
ири утврдувањето на паушалниот износ на данокот. 

Во случаите од претходните ставови, даночната 
комисија на народниот одбор на околината (градот) 
може да го наголеми паушалниот износ на дано-
кот или да донесе решение за ставаше вон сила на 
решението со кое му е определено на дуќанот да 
го плаќа данокот во паушален износ. 

Член 93 
Ако занаетчиската организација со средства 

"во општествена своина врши работи што не спаѓаат. 
во делокруг на занаетчиската дејност што е пред-
мет на нејзиното иселување, инспекцијата за паза-
риште^ или друг државен орган ќе поднесе пред-
лог до надлсжната окружна државна арбитража да 

.донесе решение за- одземање на имотната корист 

остварена со неовластено вршење на занаетчиска 
дејност или други стопански дејности. 

Член 94 
Ако имателот на" приватен занаетчиски дуќан 

врши работи што не спаѓаат во делокруг на за-
наетчиската дејност за која дебил одобрение за 
работа, односно врши работи со поголем број 
работници од пропишаниот советот - за стопанство 
на народниот одбор на судијата (градот) ќе донесе 
решение за одземање на приходот остварен со 
неовластеното вршење^ на занаетчиската дејност 
или други стопански дејности односно' со држање 
поголем број работници од оној што е пропишан; 

Член 95 
Износите на одземената имотна корист од, за-

наетчиската' организација со средства . во опште-
ствената своина и износите на одземениот имот од 
приватен занаетчиски ^дуќан, одат со 50% во ко-
рист на фондот за инвестиции на народниот одбор 
и со 50% во фондот за инвестиции на народната 
република. 

Член 96 
Надлежните органи на народниот одбор на око-

, лијата (градот) должни се во срок од 15 дена да 
донесат решение за извикнување управните мерки 
во смисла на , чл. 87, 88, 89, 90, 92 и 94 од оваа 
уредба. [ 

Против решението за изрежување управните 
мерки од претходниот став . може да се поднесе 
жалба во срок од1 15 дена, и тоа: 

1) против решението од даночната комисија — 
до. комисијата за жалби на народниот одбор на 
око ли јата (градот); -

2) против решението од инерцијата за пазари-
ш т е ^ до советот за стопанство на народниот одбор 
на околната (градот); -

3) против решението од советот за стопанство 
на народниот одбор на околината (градот) — до, ре-
публичкиот -државен секретар з а работи на сто-
панството. 

X. Казнени мерки- паради повреди на одредбите 
од ова уредба 

Член 97 
Примената на управните мерки предвидени со 

оваа уредба не ја исклучува примената на упоаѕ-
ѕтге мерки предвидени со другите прописи што- ва-
жат, ниту примената на казнените мерки пред-
видени со оваа уредба и со други прописи што 
важат. 

Член 98 
Со парична казна од 20.0(НКдо 1,000.000 динари 

ќе се казни занаетчиската организација со' Сред-
ства во општествена своина: " * 

- 1) ако отвори погонска или работна единица 
без одобрение од советот за стопанство на народ-
ниот одбор на сколи јата (градот); 

2) ако ги- врши работите'на место или во про-
стории што не -се-означени во одобрението за кон-
ституирање; - -

3) ако се пресели и отпочне со работа во ра-
ботни простории за кои не добила одобрение за 
употребата на работните простории; 

4) ако не му ги пријави на надлежниот орган 
сите за посл ени работници; 

5) ако без одобрение од народниот одбор на 
сколи јата (градот) организира работа дома кај ра-
ботникот (чл, 22). ' ^ - • 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во занаетчиската организација 
со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.' 

Член" 99 . 
Со парична казна од 10 000 до 200.000 динари 

ќе се казни занаетчиската организација ро сред-
ства во општествена своина: ' 
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1) ашзо ги врши работниве без счру ч ш работо-
водач; 

2) дао не ДОЈКИ определен број учионици во сто-
панството; _ ~ 

3) дао ги корист^ учениците во стопанството 
за работиве што кз те во врска со учењето на за-
наетчиската дејност или ш користи в!он работното 
време определено за учениците во стопанството. 

- За дејствијата од претходниот 'став ќе се ка-
зни- & одговорното лице во занаетчиската органи-
зација со парична казна од. 1.030 до 20.000 динари. 

Член 100 ^ 
Со парична казна од 500 до 50.000 динари ќе се 

каони занаетчиската организација со средства во 
општествена своина: 

1) №о на обичаен начин не ти истакнува Це-
ните на своите производи односно ценовникот ~ на 
своите услуги; 

2) т о по барање од потрошувачите не издаде 
сметка за продадените производи односно изврше-
ните услуги; 

3) дао не по-слува во определеното работно 
време. ~ у ^ 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во занаетчиската организација 
со паричка казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 101 
Со парична казна од 500 до 20.000 динари ќе 

се казни занаетчискиот дуќан со средства во опште-
ствена своина што им е даден на управување на 
работниците на дуќанот во смисла на, чл. 29 од 
оваа уредба: / ' 

прими нови работници што не ги при-
фатиле правилата на дуќанот (чл. За точ. 8 и чл. 31); 

2) ако му пријави на органот за социјално оси-
гурување и ^работници што немаат право на со-
цијално осигурување (чл. 34 .ст. 4). , 

Со парична казна од 10-000 до 200.000 динари 
ќе се казни дуќанот од претходниот став ако ги 
предаде или на друг начин располага со предме-
т н е од основните средства на дуќанот без согла-
сност од советот за стопанство на народниот одбор 
на околината односно, градот (чл. 33 ст. 2). 

Член 102 
За дејствијата од чл. 98 •— 100 од оваа уредба 

што ќе ги изврши приватен - занаетчиски дуќан ќе 
се казни неговиот имател со парична казна од 500 
до 10.060 данари; . 

Со шрична казна од 500 до ДО.ООО динари ќе се 
казни имател на приватен занаетчиски дуќан: 

1) ако ја врши ̂ занаетчиск ата дејност бзз .одо-
брението за работа односно без регистрација; 

2) ако ш врши работите што не спаѓаат во де-
локруг на занаетчиската дејност за која добил 
одобренине за работа; • 

3) ако организира работа дома кај работникот 
{член 22); ' ' 

4) ако запосли поголем број работници откол-
ку што е пшволено со прописите што постојат; 

5) ако ве му ги пријави на надлежниот реги-
старски орган во определениот срок измените што 
станале, во . поглед на запишаните податоци во ре-
гркЈтароп?. 

Ако дејствијата од претходните ставови се 
извршени- од Материјална заинтересираност, има- -
телот на лриватниот занаетчиски дуќан ќе се казни 
со парична казна од 10.000 до 1,000.000 денари. 

Член 103 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се 

казни лицето кое без дозвола -врши занаетчиска 
дејност без постојано работно место или ако во 
определениот срок не ја продолжи важноста на 
дозволата. 

Член 104 
На повредите на одредбите од оваа уредба ОД 

страна ш. занаетчиска' организација со средства 

во општествена своина и од одговорното лице во 
занаетчиска«^ организација и постапката за при-
мена на'казнените мерки предвидени со неа ќе се 
применуваат одредбите од - чл. 76—83 од Уредбата 
за управување со основните средства на стопан-
ските организации. 

Члѕѕн 105 
- За повредите' на одредбите од оваа уредба ОД 

страна на приватниот занаетчиски дуќан односно 
лицето што врши занаетчиска дејност без постојано 
работно место и постапката за примена на казнени* 

- те мерки предвидени со неа: согласно"ќе се примев 
нуват одредбите од Основниот закон за прекршо-
ците. 

XI. Преодни и завршни одредби 

Члед 106 
Сите државни занаетчиски дуќани што посто* 

јат, државните занаетчиски дуќани: „под раководи 
ство на државен мајстор на занаетот, занаетчии 
оките работилници на државните надлештва, уста-* 
новите и на претпријатијата, занаетчиските задру* 

' ги, занаетчиските работилници иа- општествените 
' и задружните ^организации како и приватните за«* 
на јниски дуќани должни се да ја "согласат сво-
јата организација и посл ување со одредбите од 
оваа уредба во срок од три месеци ио влегувањето 
во сила на оваа уредба. 

Пропив занаетчиските дуќани, занаетчиски то 
работилници и занаетчиските задруги од претходи' 
ниот став кои во определениот срок не ќе ја сои' 
•гласат својата организација и иселување со од-* • 
редбите од оваа уредба ќе се применат управните 
и казнените мерки предвидени со оваа уредба. 

Член 107 
Се овластува сојузниот Државен секретар за 

работи на народното стопанство да ш пропише 
условите м делокругот на поодувањето на овласте-
ните и другите ѕидарс.ки и месарски ' дуќану 
вклучително и приватните, како и стручната спрем-
ала потребна за водење на такви дуќани. ~ 

Член 108 
Лицата што по поранешните прописи добиле 

дозвола за вршење на занаетот дома ка ј нарачател? 
се здобиваат со правото на водење приватен за~ 

-наетчиски дуќан под условите предвидени со оваа 
уредба. 

Член 109 
Лицата што се занимаваат со занает како со 

споредно занимање покрај земјоделството должни се 
својата работа да ја сообразат кон .одредбите од 
чл. 71 на оваа уредба во срок од еден месец по 
влегувањето во сила на оваа уредба! 

\ 

Член НО 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат одредбите од Општиот закон за 
занаетствотр („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/49) 
освен одребите од главата II. — „Здобивање струч-
на спрема и услови за вршење на занаетската деј-
ност", и сите други прописи донесени * врз основа 
на овие одредби бд страна на сојузните и репу-
бличките органи. 

Одредбите од главата II — „Здобивање стручна 
спрема и услови за вршење на занаетската деј- _ 
ност" од Општиот закон за занаетството и сите 
прописи донесени врз основа на тие одредби од 
сојузните и републичките органи ќе престанат да 
важат со донесувањето наѓ прописите за стручната 
спрема во смисла на чл. 83 од оваа уредба. 
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Член 111 
Оваа уредба влегува во сила 30 дена по објаву-

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

Р. П. бр. 61 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката^, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

49. 

Брз основа ва чл. 20 тон. 1 од законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОМОРСКИТЕ КНИШКИ 

Член 1 
Поморската книшка е исправа 'Со која се до-

кажува својството на поморец, стручната квали-
фикација, функцијата што ја има поморство т и 
траењето на укрцувањето. 

Поморската книшка служи и како патна испра-
ва (пасош) кога шшорецот патува во странство за-
ради укјрцување и кога се враќа во татковината; Во 
овие случаи потребна е виза од надлежните органи. 

Член 2 
Поморската книшка мораат да ја имаат др-

жавјаните на Југославија укрцали како членови 
на" посадата на бродовите на трговската морнарица 
на ФНРЈ во служба на палубата и машините, или 
во општа служба како готвани или келнери (со-
бари). 

На рибарските бродови и технички пловни об-
јекти поморската книшка мора Да ја има оној број 
на членовите на посадата во служба на палубата 
и машините која како најмал е пропишан зач си-
гурноста на пловидбата на овие објекти, 

Член 3 
Поморската книшка се издава по образецот што 

го пропишува директорот на Управата за помор-
ство и речен сообраќај. 

Поморската книшка ја плаќа поморецог. 
Член 4 

Поморската книшка содржи лични податоци, 
податоци за стручните квалификации за Служба 
на бродот, за дозволата за пловидба по море, за 
лекарскиот преглед, За украдувањето и искршува-
њето, за одземање ов ластини ето за вршење работи 
на соодветното звање на бродот, како и визите/на 
надлежните органи. 

Освен податоците од претходниот став забра-
нето е да се внесуваат во поморската книшка не-
какви други податоци. 

Член 5 
Поморската книшка им се издава, по правило, 

на ч лицата што имаат'15 по не повеќе од 25 го-
дини возраст. 

Член 6 
Поморската книшка му се издава на Лице под 

15 но не помладо од 14 години возраст, и тоа: 
1) ако ќе се укрца на брод на којшто посадата 

ја сочинуваат исклучиво членовите на неговата 
фамилија; 

2) ако укорувањето на бродот би било за такво 
липе корисно, а би му одговарало на неговата 
здравствена и физичка состојба. 

На лице постаро од 25 години живот ќе му се 
издаде поморска книшка, и тоа: 

1) на сопственик и сосопственик на брод, како 
и на лице што е со нив по. роднинство во прв степен. 

Овие лица можат за време од 3 години да се 
укрцаат на својот брод односно на бродот од ли-
цето4 со кое се во раднинство во прв степен; 

2) на поморец што ќе докаже дека пловел нај-) 
малку 3 години на трговски брод 1со странско зна-
ме во жг'|а и да е служба од чл. 2 ст. 1 на оваа 
уредба, папсо ја немал југослсеендаата книшка, а 
не поминало 3 години од неговово последно искрцу-
вање; 

3) на лице што во внатрешната пловидба се 
здобило со стручното оспособување за вршење 
определена служба на бродот, ако по прописите што 
важат за оспособување на персоналот на трговската 
морнарица му е признаено звањето во трговската 
морнарица на ФНРЈ, х 

4) на лице што за време на отслужувањето на 
воениот срок во Југословапската воена мотика,рица 
било укрцаио ка фред најмалку две години, ако во 
срок од една година но отслужувањето на срокот 
поднесе молба за издавање на дозволата за пло-
видба по море, и ата во срс« од 30 дена по приемот 
на оваа дозвола поднесе молба за издгвање по-
морска книшка; 

5) на лице што прекинува од Југословенската 
воена морнарица во трговската морнарица на ФНРЈ, 
ако му е признаено звањето во тргове::ата мерна-*' 
рица на ФНРЈ по прописите за оспособување на 
персоналот на тртоз стота морнарица ка ФНРЈ; 

6) на лице што завршило наутички или бро-
дооданшнскм отсек на поморска школа, или елеК-
тротехнички отсек на средна техничка школа; 

7) на лице што изучило електричарски, .меха-4 

винарски, шоферско или клесноски занает, како 
и на изучените келгерж и г ствари и на другите 
лица оспособени по прописите на свотата струка 
за чие укрцу^ање ќе сз закаже потреба; 

8) на радиотелеграфист што ипа пропишана 
стручна спрема. 

Член 7 
На лицата постари од 25 години што не испол-: 

нуваат еден од условите од чл. 6 ст. 2 поморската 
книшка може да им се издаде само Брз основа на 
претходно одобрение од директорот ка Управата 
за поморство и речен сообраќај. 

Член 8 
На лицата укрцали на технички пловни сб > ен ти 

и на рибарите укрцали на рибарски бродови "ќе им 
се издаде поморската книшка под услов да ке се 
постари од 40 гоздан, дека на овие објекти -односно 
други бродови биле укрца ни 3 години без прекин, 
или 5 години со прекини во срок од 8 години и ако 
побараат издавање дозвола за пловидба по моро 
во срок од 6 месеци по влегувањето во сила 
оваа уредба. 

Член 9 ^ 
Поморската' книшка се издава врз основа нф 

писмено верање, кон кое молителот мора да ги 
приложи и сите потребни документи. 

Член 10 
Поморската книшка ја издава лучката капе* 

тани ја надлежна според живеалиштето на моли-* 
телот. 

Надлежноста на лучкмте к&петании за издаваа 
ње поморски книшки ја пропишува директорот нај 
Управата за поморство и речен сообраќај; 

Член И 
<Ако поморската книшка се исполни, или се 

и строиш толку што да стане неупотреблива, ќе сб 
издаде нова поморска книшка, а старата ќе се пек 
ништи и ќе му се врати на нејзиниот имател. 

Ако поморската книшка се загуби, мора да сф 
огласи за неважечка, после што ќе се издаде меј-; 
зин дупликат. За дупликатот на поморската кни-
шка иоморецот плаќа двоен износ на нејзината 
цена, освен ако губитокот го предизвикала виша 
сила 

Член 12 
Против решението од лу лк ата капетанија со 

кое се одбива издавањето или замената на помор-



Петок, 29 јануари 1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 5 — Страна 119 

ската книшка, внесувањето на податоци во кни-
шката, Или поправањето на непотполна или не-
прописно пополнета поморска книшка, може да 
се подаде жалба до надлежната управа на помор? 
ската област во срок од 15 дена по приемот на 
решението. 

Жалбата и' се предава на лучката капетанија 
што го довесла првостепеното решение. 

Член 13 
Поморската книшка престанува да важи: 
1) кога ќе истече срокот за важењето на дозво-

лата за пловидба* по море; 
2) кога поморецот не плови 4 години без прекин. 

Во овој случај поморската книшка ве може ќа се 
продолжи, ниту на погореиот може да му се из-
даде нова поморска книшка. 

х Одредбите од точ. 2) на овој член не се одне-
суваат до заповедникот на бродот, офицерите на 
палубата и машините, радистелегшфистог, како- и 
до лицата, со звањето кормилар во па дубиоза слу-
жба или огнар во службата на машините, ико во 
тоа својство пловење нај т л у две години. 

Член 14 
Лучката капетанима води евиденција за изда-

дените поморски книшки. 
Член 15 , 

"Молбите, прилозите и уверенијата во врска со 
издавањето, пополнувањето и продолжувањето на 
поморските книшки, како и сите запишувања- во 
поморската книшка, ослободени се од плаќање _ 

> такса 
Член 16 

Поморските книшки на укрцаните членови на 
посадата ги чува заповедникот на-бродот. 

Во случај на исипување, поморската книшка 
му се предава на нејзиниот,имател. 

X 4 Член 17 
За поморски прекршок ќе се казни: 
1) Со парична казна до 10.000 динари запо-

ведникот' на бродот -што ќе прими за член на по-
сада лице без поморска книшка или без важечка 
поморска книшка, ако односното лице е должно 
да ја има поморската книшка; * 

2) со парична казна до 5.000 динари заповедни-
кот на бродот: 

* а) што во поморската книшка не ќе ги внесе 
податоците што е должен да ги внесе или внесе 
податоци; за кои е забрането да се внесуваат; 

б) што ќе ја уништи1 поморската книшка што 
се наоѓа кај него на чување; 

в) што не ќе му ја врати. поморската книшка 
на искрцан член на посада. 

Член 18 
Поморските книшки издадени врз основа на -

порано важечките прописи остануваат во важност 
додека не ќе се заменат со нови книшки, -

Член 19 ч 
Се Овластува диоекторот на Управата за помор-

ство и речен сообраќа} да издава поблиски прописи 
за спроведување на оваа уредба. 

Член 20 
. Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба' 

престанува да важи Уредбата за поморските кни-
шки („Службен лист на ФНРЈ", бр 69/46) и про-
писите донесени врз основа на таа Vрецба. како и 
Наредбата за ослободување1 од плаќање такси на 
молби за издавана поморски книшки („Службен ; 
лист на ФНРЈ", бр. 71/46). 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја- ^ 

в ува њего во „Службениот лист на ФНРЈ", » 
Сојузен извршен .совет г 

Р. и. бр. 63 
26 јануари 1954 година 

белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

50. 
Врз основа на чл. 20 точ.; 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД РЕЗЕР-
ВНИОТ ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ' 
Член 1 ^ 

Резервниот фонд на стопанската организација 
се формира по одредбите од Уредбата за расподел-

ува на добивката и за данокот на добивката на сто-
панските организации („Службен ЛБ*СТ на ФНРЈ" 
бр. 51/53), како и од други повремени приходи по 
посебни ^прописи (неисплатени плата и друго). 

Средствата на резервниот фонд стопанската ор-
ганизација ги уплатува на одделна сметка при На* 
родната банка на ФНРЈ. 

Член 2 
Стопанската организација во текот на годината 

го уплатува определениот износ во" резервниот фонд 
најдоцна во срок од -25 дена по истекот на пре-
сметковниот .период, за минатиот период. 

Уплатите на средствата во резервниот фонд што 
се вршат во текот на годината се сметаат како вре-« 

'"мени уплати, а конечната пресметка на издвојува-
њето за резервниот фонд и неговата уплата се врши 
Врз основа на завршната, сметка на стопанската ор- 1 

Јонизација. 
Член 3 ' 

Со средствата на резервниот фонд располага; 
стопанската организација во смисла на одредбите 
од оваа уредба и врз други прописи. 

Член 4 
Средствата на резервниот фонд стопанската ор-* 

ганкзација може да та употреби: 
1) за израмн^ањ^ остварување 

на приходате^ во̂  текотГна^ 1годршата[1 си " " Ј 

" 2) | а Ј 1 г а ^ 
по билансот врз^^осжова - н а ^ ^ ^ ^ ^ т а ^ ^ ^ р ^ ш н а 

^^УпбФђебата на средствата на резервниот фонд 
за израмнување нерамномерното остварување на 
приходите во текот на годината се смета како вре-
мено користење ка тие средства. Стопанската орга-
низација е должна да ги врати времено користе-
ните средства во својот резервен фонд од идната 
реализација на приходите во текот на годината, а 
најдоцна до конечната годишна пресметка. 

За секоја употреба на средствата на резервниот 
фонд одлука донесува работничкиот совет на сто-
панската организација. 1 

Член 5 
Стопанската организације на може да ги' упо-

треби средствата на резервниот фонд за, инвестиции 
нити за исплата на платите во поголем износ од 
'пресметковниот платен фонд. 

Член 6 
Контрола над пресметувањето и уплатата на . 

средствата на резервниот фонд, како и над употре-
бата на овие средства, врши 'Народната банка на 
ФНРЈ и финансиската инспекција. 

Член 7 
Стопанската организација што ќе ги употреби* 

средствата на резервниот фонд заг даут цели, а не 
за оние што се определени со одредбите од оваа 
уредба (чл. 4 од оваа уредба) ќе се казни со парич-
на казна од 50.000 до 500.000 динари. -

/ За дејствието од претходниот^ став ќе се казни 
»1 одговорното лице во стопанската организација со-

парична казна од 1 ООО до 10.000 динари. 
Постапката за" примена на казнените мерки од 

претходните ставови ја води државната арбитража 
по одредбите од чл. 76—83 од Уредбата за управу-



Сирана 120 — Броз 5 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Петок, 29 јануари 1954 

вање со основните .средства на стопанските органи-
с т и (.,Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/53). 

Преодни одредби 
Член 8 

Додека не се определел постојан кредит за обрТ-
пите средства на стопанската организација, народ-
ниот одбор на сколи јата (градот) ќе го определи4 

вкупниот износ на средствата на резервниот фонд 
и ќе врши пресметка за годишната уплата на' 'Сред-
ствата во резервниот фонд според просечно кори-
стениот кредит за свршите 'средства кај банката во 
текот на 1953 година. По исклучок, ~ ако стопанската, 

, организација во 1953 година не го користела кре-
дитот кај банката за обртните средства, или ако 
користениот кредит не ги изразува нејзините про- _ 
сенки, обргдаи средства, народниот одбор" на сколи-" 
јата (градот) во согласност со стопанската органи-
зација, врз основа на нејзините книговодствени по-
датоци, ќе ја утврди висината на просечно употре-
бените обртни средства во 1953' годг/ина. 

По определувањето висината на постојаниот 
кредит за сбртните средства на стопанската орга-
низација ќе' се изврши поправка во поглед на ви^ 
сината на резервниот фонд и износот на годишната 
уплата во човој. фонд. 

Член 9 
Средствата "издвоени во резервните фондови на 

стопанските организации до 1 јануари 1954 година 
можат да се употребуваат за потребите предвидени 
со одредбите од оваа уредба. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", -а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет-
Р. П. бр.- 19 

26 јануари 1954 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Још?! Броз-Тмто, е. р. . 

51. . 

Нвз основа на чл. 20 ст. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот' закон, Сојузниот извршен 
со&ет донесува ' ' 

У Р Е Д Б - А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА "* 

ЗА НАДОКНАДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ' И СЛУ-
* ЖБКНИЦМТЕ ИА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕ 
ОД РАБОТА 

Член 1 
Членот 6 од Уредбата за надокнадите на работ-

ниците и службениците на стопанските организации 
за време на отсуствување од работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр.- 27/52) се менува и гласи: 

, „Ако работник односно службеник на стопан-
ска организација е отстранет од работа му се ис-
платува почнувајќи од првиот ден на народниот 
месец по донесувањето на решението за отстрану-
вање од,работа надокнада во вишна на една тре-
тина од тарифниот став што му е определен врз 
основа на тарифниот правилник", 

Член * 2 
По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи: 
„На работникот, односно на службеникот ќе му 

се исплати разликата до полниот износ на тари-
фниот став по враќањето на работа: 

1) ако со правосилна одлука е .запрена кривич-
ната или дисциплинската постапка; 

2) ако со правосилна пресуда во кривичната или -
дисциплинската постапка е ослободен од обвине-
нието птт и 'обвинението е одбивено, но не поради 
ненадлежност на судот, 

Разликата од. претходниот став нема да му се 
исплати на работите односно на службеник ~ про-
тив кого е запрена кривичната постапка, "ако за 
истото дејствие што било повод да се започне кри-
вичната постапка и да хе отстрани од работа е из-
речена заштитната мерка упатување на престој4 во 
определено место. 

Член 3 
Членот 9 се укинува. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да' важи Уредбата -за измени и допол-
ненија на Уредбата За надокнадите на работниците 
и -службениците на стопанските организации за 
врземе на отсуствување од работа 0,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/53). . 

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

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

Р. п. бр. 67 
2б_ јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јасзвд Броз-Тмто, е.- р. 

52. 

Врз основа на чл^ 20 точ. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот"извршен 
совет донесува 

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

— ЗА ФИНАНСИСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 
"Член 1 

^ Во Уредбата за финансиската инспекција („Слу-
жбен лист на- ФНРЈ", бр. 43/53), членот 1 точ.' 1 се 
менува и гласи: - ѓ 

,Д) контрола над примената на. прописите за 
финансиското иселување на стопанските органи-
зации и установи со самостојно финансирање". ' 

Член 2 
Во членот 2 се додава нов став(3, кој гласи: 
„Со статутот или со .друг пропис на народниот 

сфор на градот што е поделен на општини, може 
да се пренесе вршењето на контролата над'приме-
ната на прописите и мерките од чл. 1 тон-. 1 и 2 од 

4 оваа уредба за трговските, угостителските и занает-
чиските дуќани на финансиската < интенција-на 
општината во состав на градот". 

Член 3 
Во одделот V. —.Завршни одредби — се додава 

нов член 22̂  кот гласи: у . 
„До донесувањето на Законот за буџетите кон-

тролата на извршувањето на расходите и контрола^ 
на наплатата на сопствените прихода-по иретсмет-
ките на приходите и расходите на државните ор-
гани, установите и одделните фондови, како и кон-
трола на употребата на средствата што се даваат* 
од буџетот и од резервниот фонд на име -дотација' 
и санација на стопанските организации, дотации на 
установите со самостојно финансирање и на опште-
ствените организации вршат: , - -

г~ сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет — за сојузниот буџет? 

— републичкиот државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет — за буџетот на на-
родната република; 

— секретарот за - работи на општата у п р а в а ^ 
за буџет на автономната единица — за буџетот на 
автономната единица, и ' ^ 

— народниот одбор на околината, градот, град-
ската општина со одделни права и на општината 
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за буџетот на околината, градот, тра,доката оп-
штина 'Со одделни права-и на општината". • 

Членот 22 станува член 23. 

Член 4 
Оваа уредба влегува но сила со_денот на обја-

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

Р. и : бр. 28 
26 јануари 1Ѕ54 година 

-Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

53. 

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држан-_ 
пите службеници во врска со чл.11 и 20 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниов из-
вршен ссвет* донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОИОЈТ^РША РА УРЕДБАТА' 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДТМТЕ НА НАРОДНИТЕ, 

СУДОВИ 
Член 1 

.Членот 2 од Уредбата за1 платите4 на судиите иа 
народните судови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/52) се менувани гласи: 

„Формите на платата на судиите се основна 
плата, дополнителна плата -и функционален, до-
даток. 

Основните плати на судиите се оцределуват во 
границите на скалата на ' платните разреди од чл. 
"4 на Основната уредба за звањата и платите на 
службеничките на државните органи". 

Член 2 
По чл. 3 се додава" нов член За кој гласи: 
,,Дополнителните. плати на судиите на околи-

ските и окружните судови -се определуваат според 
платните разреди и изнесуваат месечно: 

1) во XI, X и IX платен разред 2.000 динари 
2) во УШ,, УП и У1 платен разред 1.500 динари 
3) во У и 1У платен разред » * 1.000 динари 
Дополнителната плата на претседателот и на 

судиите на врховниот суд на народната република 
и на претседателот^и на судиите на, Врховниот суд 
на АП Војводина — изнесува 5.000 динари месечно. 

, Дополнителната плата на претседателот и- на 
судиите на Сојузки!0т врховен суд изнесува ме- , 
сечно 6.000 динари". 

Член; 3 
Членот 7' се менува и гласи: 

'„•На претседателиве на судовите покрај основ-
ната и дополнителната плата им припаѓа и функ-
ционален^ додаток. - " 

Прописи за функционалните додатоци- на прет-
седателите на околиски и окружни судови доне-- ' 
сува Сојузниот извршен совет. . 

Функционалните -додатоци' на претседателите на 
врховните судови ги определува органот што го 
донесол актот за нивното избирање". 

Член 4; 

Во чл, 9 по ст. 3 се додава новост. 4 кој гласи: 
„Судија на Околиски или окружен "суд кој по 

разрешувањето од должноста на судија се назна-
чува за секретар во врховниот суд, го задржува 
платниот разред што го имал. како судија, доколку 
по Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи би добил понизок 
Уплатен. разред." 

?3лен 5 
По чл. 14, се додава нов член 14-а кој гласи: -

, „Со прописите за дополнителните плати што с е 

донесуваат по Основната уредба за звањата и пла-

тите на, службениците на ..државните органи,. мо-, 
жат да се установуваат дополнителни плати за 
секретарите и за другите правници' во судовите и 
до висината на дополнителните плати. на судиите 
од соодветните судови". 

Член 6 
Дополнителните плати по оваа уредба течат? 

од 1 (март 1954 година. 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба; 
Престанува да в ажи V Уредбата за- измени и допол-
ненија на Уредбата за платите на судиите на на-, 
родните судови („Службен лист на ФНРЈ",, бр. 19/23), 

Член В 
Оваа уредба влегува во сила'со денот На об ја-: 

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ''. -
Сојузен -извршен совет -

Р. п. бр. 7 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

54. 

Врз основа на чл, 13 и 94 од Законот за дрч 
жавните службеници, во врска со чл. 11 и 20 од За-
конот за спроведување на Уставниот -закон,^ Сојуз-
ниот извршен совет донесува ' 

- У Р Е Д Е А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА -УРЕДБАТА 

ЗА ПЛАТИТЕ. НА АРБИТРИТЕ НА ДРЖАВНАТА1 

АРБИТРАЖА 
Член 1 

Членот 2 од Уредбата за платите на арбитрите 
на1 државната арбитража („Службен лист ^ на1 

ФНРЈ", б р 16/52) се менува и гласи: 
„Формите на платата на арбитрите на држ1 аз-1 

ната , арбитража се основна' плата, дополнителна 
плата и функционален додаток. 

Основните плати се определуваат во границите 
на скалата на платните-разреда од чл. 4 на Основ-
ната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи". 

Член 2 
Членот 3 <̂е менува и гласи: 
„Звањата на арбитрите се распоредуваат во 

следните платни разреда: 
1) орањето арбитер на- окружна државна арби-; 

тража од XI до заклучно 1У платен разред; 
2) звањето арбитер на републичка државна ар-!4 

витража, Покраината државна арбитража на АП 
Војводина и Сојузната државна арбитража — од 
(VII до заклучно Ш платен разред; 

3) звањето ^арбитер на Главната државна <арбиг 
фазна — од У до заклучно, И платен разред." 

• "Член 3 
,По чл. 3 се додава'нов член За кој гласи* 
„Дополнителната плата на арбитер на окружна 

државна арбитража се определува -според платните 
разреди и изнесува месечно: 

1) во XI, X и IX платен разред 2.000 динари 
2) во УШ, УП и У1 платен разред 1.500 динари 
3) во У и 1У платен разред 1.000 динари 
Дополнителната плата на претседателот и на 

арбитрите на републичката ' државна арбитража, 
Покраинската државна ~ арбитража на АПВ и, на 
арбитер на - Сојузната државна арбитража, — из1-
несу ва 5.000 динари месечно. 

Дополнителната плата на претседателот и на 
арбитрите на Главната државна арбитража изне-
сува 6.0,00, динари месечно. 
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Член 4 
Член©? 6 се менува и гласи: 
„На претседателите на државните арбитражи 

покрај основната и дополнителната плата им при-
паѓа- и функционален додаток. 

Прописи за функционалните додатоци на,прет-
седателите на државните арбитражи донесува Со-
јузниот извршен совет" ^ 

Член 5 ' 
По чл. 11 се додава нов член 11̂ -а кој гласи: 
„Со прописите за дополнителните плати што се 

донесуваат по Основната уредба за звањата и ала-
рмите на службениците на државните органи, мо-
жат да се установуваат дополнителни плати за 
секретарот и гза другите правници во арбитражата 
и до висината на дополнителните плати на арби-
трите од соодветната арбитража," 

; Член 6 
По чл. 11-а "се додава нов член 11-6 ко1 гласи: 
„Арбитрите на. Сојузната државна арбитража 

дато на денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
се затечени во И4 платен разред, го заржуваат и 
наваму својот платен разред." 

Член 7 
Дополнителните плати по оваа уредба точат 

од 1 март 1954 година 
Член 8 

Ова уредба влегува во сила °о денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на. ФНРЈ." 

Сојузен извршен совет 
Р и. бр. 6 

26 јануари 1954 година 
Белград 

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

55. 

Врз бенова на чл. 13 и 94 од Законот за др-
жавните службеници, "во врска со чл. И од За- . 
хонот за спроведување на Уставниот закон, Соју-
зниот извршен совет донесува 

и У Р Е Д Е А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

ВО ВЕТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА 
Член 1 

Членот 2 од Уредбата за звањата и платите на 
службениците во ветеринарната служба (..Службен-
лист на ФНРЈ", бр. 21/52) се менува и гласи: 

„Формите на платите на службениците запо-
слени БОЈ ветеринарната служба се основна плата,, 
дополнителна плата и функционален додаток" -

_ ' Член 2 
Во чл. 8, во рубриката „платен разред", во вто-

риот ред, наместо ДХ" се става „УПР\ 
Член 3 

Членот' 14 се брише, 
Член 4 

Зад чл 19 се става поднаслов „IV. Дополни-
телна плата" со членот 19-а кој гласи: 

„За службениците запалени во ветеринарната 
служба можат да се установуваат дополнителни 
плати согласно одредбите што важат за службени-
ците на дпжавните органи (чл. 8, 9_ и 10 од Основ-
ната уредба) ' 

Со прописите од републичкиот извршен' совет -
може за ветеринарниот персонал запослен во ве-

теринарната служба да се установува плата според 
ефектот на работата " 

_ Член 5 " | 
Поднасловот над чл, 20 добива ознака »»V" ме-

сто ознаката ТУ", 

Член 6 
Се ^бришат членовите 21 и 22 со поднаслСоите 

„V. Додаток за опасност по животот или здравјето" 
и „VI. Додаток за одделни услови на работењето."' 

Член 7 
Поднасловот „УП Надокнада за - вонредна ра-

бота" се менува и гласи: „VI. Надокнади за вон-
редна работа'', а поднасловите над членовите 24 и 
25 се бришат. Поднасловот над членот, 26 добива 
ознака ».VII" место ознаката „X", 

Член 8 
, Службениците во* звањето ветеринарен помо«!' 

шник, што имаат IX платен разред, а спрема при-
знаените години на службата ги, исполнуваат ус ло-' 
вите за повисок платен разред, ќе се унапредат во 
VIII платен разред, ако не-се применат одредбите 
од чл. 12 ст. 2 и 3 од Уредбата за звањата и пла-
тите на службершците во. ветеринарната служба^ 

Член 9 
СлужбеншЈите "што по одредбите од укинатиот 

чл. 14 "од Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците во ветеринарната4 служба се задржани во 
XVI, ХШ односно X платен разред,. а. спрема при-
знаените години на служба можеле да бидат распон 
редени во повисоки платни разреди, ќе се распоре-
дат .во соодветните платни разведи спрема годиште 
на службата, со важност од 1 март 1954 родина. 

За здобивање со наредниот платен разред и 
пери одек а повишица на овие службеници ќе им се 
смета преостанатото време како да не биле запре-
ни во напредувањето. ' 

Член 10 
Прописите за додатоците за опасност" по жи-

вотот или здравјето и за _ одделните ^услови за ра-
ботата 'остануваат во сила додека не се донесат, 
прописи за дополнителната плата, 

Член 11 _ 
Основната плата по чл. 8 од оваа уредба ќе се 

исплатува од 1 март 1954 година. ~ 
Дополнителните плати што ќе бидат установени 

до 1 мај 1954 година ќе се исплатуваат од 1 март 
1954 година. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со- денот на обја- ' 

вуна њего ро „Службениот лист на ФНРД". 
Сојузен извршев совет 

Р. п. бр. 1. 
26 јануари 1954 .година 

Белград 
-Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
56. ~ 

Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗРАБОТКА И ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕ-

СТИЦИОНАТА ПРОГРАМА 
Член 1 

(Инвестиционата програма мора да се изработи 
за сите градежни објекти и работи за чија изградба 
се користат инвестициони кредити. _ -

Народниот одбор на околната (градот) може да 
пропише да се изработува инвестициона програма 
и за об;ектите што хе фи нас ира ат од средствата 
што се на слободно располагање на -стопанската 
организација 4 г ' " ' 

- Инвестиционата програма за објектите на 
општествениот стандард е потребна само ако. .е ' 
објектот наменет за јавна употреба. 
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Член 2/ 
|Ин1зестиционата програма е елаборат што ја 

утврду Да рентабилност^ и економичноста на из-, 
градбата, - како и целесообразшста на текноло-
шкмѕт процес к!а инвестициониот објект. При из-
работката на инвестиционата програма. мораат да 
се земаат во обѕир и општествените фактори како 
што се: социјални, културни и општи потреби од-; 
носно користи. 

Инвестиционата прбграмја мора да биде во со-
гласност со регионалниот и урбанистичкиот план, 
со водостопанската основа, како и со перспектива 
ната програма на изградбата. 

Одобрената инвестициона програма претставува 
основа за натамошна изработка на проектните ела-
борати и за изведба на инвестициони работи. 

Член- 3 
Инвестиционата- програма мора да ги содржи: 
1) резултатите на истражните работи со анализа 

На суровинската база; 
2) анализа на пазарот и можност за пласман на 

предвиденото производство; 
3) анализа на енергетските извори, транспорт 

тот, ка дробите и на/ другите услови; 
4) анализа на технолошкиот процес; 
5) анализа на пошироката и потесната лог? 

кацчја; _ -
' б) анализа на вклучувањето на објектот во 

стопанската транка и стооанството на земјата; 
7) сметка на потребните обртни средства, сред-, 

ства по технолошката структура и срокови за 
вложување, како и сметка на амортизацијата; 

8) избирање капацитет на производството И 
предвиден асортиман на производството; 

9) структура на цените-на предвиденото про-
изводство; 

10) согласно од надлежниот водостопански ор-
ган за објектите што се во врска со режимот на 
водите; 

11) економски образложена 'сметка на рентаби-
литетот со основни токажатели; 

12) графички приказ на пошироката и поте-: 
сината локација; 

13)" графички приказ на технолошкиот процес; 
14) список на поголемите градежни објекти; и 
15) попис на главната опрема. 

Член 4 -
Ако се во прашање инвестиции од нестопан-

ски карактер, инвестиционата програма ги содржи 
само оние елементи што је опфаќаат, специфично-, 
ста на тие инвестиции, но така што од 'инвести-
ционата програма за тие објекти да се види функ-' 
ци јата, намената . и општествената оправданост на 
изградбата. 

7 , Член 5 
Инвестиционата програма ја поднесува инве-

ститорот. - - " 
Деловите од техничкиот елаборат на инвести-

ционата програма ш одработуваат и заверуваа* 
стручњаци што се' овластени да ги вршат т и е ра-
боти самостојно. , 

За правилноста на податоците во "инвеетицио-* 
ната програма одговара инвеститорот и стручња-
ците за делот на елаборатот што го изработиле и 
завериле тие. 

Плен 6 
Инвестиционата програма подложува на реви-

зија и одобрување. 
Член 7 

Ревизијата на инвестицона^а програма ја врши 
Комисија именувана од органот надлежен за одо-
брување инвестиционата програма. ч ^ 

Во работата на комисијата можат да, учеству-
ваат и претставник од .Државниот секретаријат з а 

работи на ©-арената, одбрана, републичкиот државен 

секретаријат за внатрешни работи, како и ед над-
лежниот водостопански орган ако е програмата во 

_ врска 'Со режимот на водите. 
, Претставниците на органите од претходниот 

став можат да стават забелешки во поглед на по-
теснава и пошироката локација на објектот, односно 
во поглед на објектот што е во врска'со режимот на 
водите. _ , . 

Бо работата на комисијата задолжително 'уче* 
ствува и инвеститорот. * . -

Комисијата е должна предложената програма 
да ја прегледа од техничката и економската стра^ 
на и да даде ово1а мислење и предлог до органот* 
надлежен 'за одобрување на програмата. 

Член В 
Одобрението на инвестиционата програма го. 

дава народниот одбор на околија^ (градот). 
Републичкиот извршен совет или Сојузниот из-

вршен совет може одобрението на ш-ввестиционата 
програма з а Објектите од о п ш т интерес за" н а р о д н а -
та република односно за Југославија да го земз 
во своја надлежност. 

- Член 9 . ч 
Против решението од народниот одбор на око. 

ли јата (градот) со кое .се одбива барањето за из-, 
давање одобрение, како и пропив р|ешението со 
кое се одобрува инвестиционата програма со заба-: 
лешки, инвеститорот има право на жалба до ре-
публичкиот извршен совет во срок-од 15 дена "Од 
приемот на решението. - ' 

Жалбата се подава преку народниот одбор, кој) 
со своето мислење ја испраќа до републичкиот из-
вршен совет. ^ 

Член 10' 
Решението за одобрувањето на инвтестициона« 

та - програма важи две година>1, сметајќи од денот* 
.кога станало решението правосилно, 

Важноста на решението за одобрување на ин-1 

вестиционата програма може да се продолжи ако?" 
4 не се измениле елементите и условите* под кои е* 
одобрена инвестиционата програма. 

Решението за одобрување на инвестиционата' 
програма ја губи важноста, и пред да истече сро-
кот од ст. 1 ако се' измениле елементите - и услс^ 
вите под кои е одобрена оваа програма. 

Член 11 ' 
Ако се во прашање специфични објекти на 

инвестиционата изградба, сојузните и републички-; 
' те органи што се инвеститори На тие објекти мо-
жат во согласност со Сојузната управа за инвести-
циона изградба да донесат посебни прописи за из-
работката, ревизијата и одобрувањето на инвести-
ционата програма за таквите објекти. 

Член 12 
Против- решенијата од̂  државните органи до-

несени во смисла на одредбите од оваа уредба не 
може да се води 'управен спор. 

- Член 13 
Од претпријатието што- со дејствието сторено 

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

Член 14 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе 

се казни стопанска или општествена организација: 
а) ако пристапи' кон изработка - на проектни 

елаборати и изведба на инвестициони работи без 
одобрена инвестициона програма; - / 

б) ако изработат на * техничкиот елаборат на 
инвестиционата програма им ја доверува н а сто-
панските организации или физичките лица што не 
се овластени самостојно да ги вршат тие работи; 

в) ако инвестиционата програма не ги содржи' 
податоците од чл. 3 на оваа уредба. 
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• Со паричната казна од претходниот став ќе се 
казни и стопанска организација што презела из-
работка на технички елаборат на инвестиционата 
програма и ако нема за тоа стручњаци овластени 
за изработка на тој елаборат. 

За дејствијата од претходните ставови ќе се 
казни и одговорното лице во стопанската органи-
зација со .парична казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 15 
Со парнична казна од 1.000 до 50.000 динари ќе 

се казни лицето што изработува делови од те-
хнички елаборат на инвестиционата програма за 
чија изработка не е овластено. 

Член 16 
„ г На повредите на одредбите од оваа уредба и 

на постапката за примена на казнените и други 
мерки предвидени со неа 'ќе се применуваат и од-
редбите на чл. 75 до 83 од Уредбата за управување 
со основните средства на стопанските организации. 

Член 17 
Поблиски . прописи за изработка на елаборатот 

на инвестиционата програма, како и поблиски про-
писи за примела на оваа уредба ќе донесува со-
јузниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство.; 

Член 18 
Оваа уредба влегува-во сила со денот на об ја! 

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

Р. И. бр. 62 
26 јануар®* 1954~ година 

Белград 
- Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р, 

57. 

Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот, За спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен, 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ГАРАНТИРАЊЕ ПЛАТНИОТ ФОНД 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член I 
На стопанската организација што во минатиот 

пресметковен период не ќе оствари платен фонд ни 
во висина од 60% од пресметковниот платен фонд 
утврден по одредбите од Уредбата за платите на 
работниците и- службениците на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ'1, бр. 56/53) а на 
која . не ќе и* одобри банката кредит за таа- . цел, 
народниот одбор на- сколи јата (градот, градската 
општина Со одделни права) е должен да и обезбеди^ 
од своите средства платен фонд до 60% од пре-
сметковниот платен фонд 

. Член 2 
Народниот одбор е должен Да и* го даде обезбе-

дувањето од претходниот член на стопанската ор-
ганизација само за оно} месец што следува-по'пе-
риодот во кој стопанската организација остварила 
платен фонд помал од 60% од пресметковниот пла-
тен фонд. - / 

Ако во текот на месецот за кој е дадено обез-
бедувањето ка платниот фонд народниот од бор на 
околината (градот, градската општина со одделни 
права) не преземе санација-на стопанската органи-
зација или ве ја стави под присилна управа или' не 
се согласи-со стопанската-организација да послу ва 
и без обезбедувањето на платниот фонд, се про-

должува обврската на народниот одбор да го даде 
обезбедувањето на платниот "фонд. 

Член 3 
Стопанската организација е должна во след-

ните пресметковни периоди во кои ќе оствари пла-
тен фонд поголем од пресметковниот платен фонд 

.да му ги врати на народниот одбор, износиле што 
ги примила 'по основот на гарантирањето на плат-
ниот фонд. 

Член 4 
Оваа уредба нема да се применува на земјодел-

ските задруги, задружните и општествените орга-
низации. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи и Уредбата за обезбедување истана-
тата на минимумот на платниот фонд на стопан-
ските организации (»,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/53). 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ'* а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр, 54 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

58. 

Врз основа на чл. 20 тач. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон Сојузниот извршен 
совет донесува 

* У Р Е Д Б А -
ЗА ИЗМЕНИ "И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ГРАДЕЊЕ 

Член 1 
Во Уредбата за градење („Службен лист т 

ФНРЈ", бр. 14'52) членот 1 се менува и гласи: 
„Изводењето на градежниот објект се врши 

врз основа на главниот -проект." 

Член 2 
Членот 2 се укинува. 

Член 3 
Во членот 3 ставот 2 се менува и гласи: 
„Договорот за* градење може да се склучи само 

врз основа на ревидиран главен проект и откога 
инвеститорот ќе обезбеди потребни финансиски 
средства за изводење н а градежниот објект". 

Член 4 
Членот 4 се , укинува/ 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 

^ „Извод ењето на ^градежните објекти (работи) *го-
вршат градежните претпријатија и занаетчиските 
дуќани. - _ _ , 

Изводење^ на градежните објекти можат - да 
го вршат и инвеститорите во. сопствена режија. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 
изводењето на градежните објекти во сопствена ре-
жија.'' 

Член 6 , 
Членовите 9 до заклучно 13 .се укинуваат. 

Член 7 
Во членот"16 ставот 2 се денува и гласи: ' 
,Договорот за градење се склучува, по пра-

вило, врз основа на јавно наддавање. 
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Сојузниот Државен секретар за работи на на-
водното стопанство ќе ги пропише условите и по-
стапката за јавно- наддавање.''4 

_Член 8 
Во членот 17 ставот 2 се брише. 

Член 9 
Во членот 20, во ставот 1 Се брише4 пасусот 

што гласи: . г -
„— дека гарантниот срок за квалитетот на из-

вршените работи "изнесува две години", 
Член 10 

- Во членот 21, во ставот 1 зборот „прием" се 
заменува со зборот „преглед". 

- • Во членот 21 ставот 2 се менува и гласи: , 
„'Сојузниот Државен секретар за работи на на-

родното стопанство донесува поблиски прописи за ' 
постапката на примопредавањето (колаудација и 
суиерколаудација) на Градежниот објект". 

Член' 11 
Во членот. 24 ставот 2 и 3 се бришат. 

Член 12 
Членот 27 се укинува. 

Член 13 
Во членот 29 оганот 2 се брише. 

Член 14 
, Членот 31 се менува и гласи: 

„Градежната дозвола ја издава градежниот ор-
ган -со решение". 

Член 15 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Ако градежниот орган од членот 26 и 28 од 

оваа уредба не ќе издаде градежна - дозвола во 
предадениот, срок, или во истиот срок не ќе му го 
врати на инвеститорот предлогот со свои забеле-
шки, ќе сесмета дека одбил да, изд аде, дозвола". 

^Член 16 
.Членот 33 се менува и гласи: 
„Против решението ед градежниот ~ орган на 

народниот одбор на околината (градот) со кое се 
одбива издавањето на градежна дозвола, инвести-
торот може да подаде жалба до републичкиот орган 
надлежен за градежни работи. 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението и се "поднесува пре-
ку градежниот орган што - го донесол решението. 
Срокот за жалба поради недавање на издавањето 
ва градежна дозвола тече од денот кога ќе истече 
срокот во кој надлежниот градежен орган требало 
#а то донесе решението. 

. Против решението од .републичкиов орган над-
лежен за градежни работи може да се започне 
управен спор". ~ < 

Член 17 
- Во членот 38 зад зборот „земјоделците" наме-

сто запирка се. става точка и се бришат зборовите: . 
М за-провизорните објекти на градилиштето". 

Член 18 
Во членот 40 ставот 2 се менува и гласи: 
„Комисијата за преглед на изведениот граде-

вте«* објект ја сочинуваат градежниот инспектор на 
народниот одбор на сколијата (градот) односно 'ре-
публичкиот градежен инспектор и по потреба прет-
ставници од органите на внатрешните работи, Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана, санитарната инспекција, инспекцијата на 
трудот и другите инспекции". 

Последниот став на чљ 40 Се брише. 
Член 19 

.Членот 48 се менува и гласи: 
„Стопанските или општествените организации 

Или другите правни лада ќе се казнат за прекршок 

со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари: 
,.1) ако иззодењето на градежниот објект го от-

почнат пред да ја добијат градежната дозвола; 
2) ако градежниот објект' се изводи. спротивна 

на-стандардите, техничките упатства и принципи; 
3) ако градежниот објект не се изводи по даде-

ната регулациона линија и по одобренагга нивела-
- Ц^ја; / 

4) ако градежниот објект се извода со неква-
литетен и со несоодветен материјал за градење. 

За прекршокот од претходниот став ќе се казни 
со парична казна -од 1.000 до 10.000 динари одго-
ворното ^ лице во стопанската или општествената 
.организација или во друго правно лице или Друго 
физичко лице". 

Член 20 
Членот 49" се "менува и гласи: 

к „Стопанската или општествената -организација 
или друго правно лице ќе се казни за прекршокот 
со парична казна од 10.000 до 100.000-динари ако 
го употреби градежниот објект пред добивањето на 
дозволата за употреба. - -

За прекршокот од претходниот став ќе се ка-
знат со парична 'казна од 1.000 до-10.000 динари и 
одговорното лице во стопанската-или општествената 
организација или во друго правно лице или друго 
физичко лице." 

1 -- Член 21 
_ - Овластениј-ата кои во членот 28, 57, 58 и 69 му 

се дадени на советот односно на претседателот на 
Советот за индустрија и градежништво на Влзда*-
та на ФНРЈ ги .врши сону зниот Држа зе®' секрета-
ријат за работи на народното стопанство" односно 
републичкиот државен секретаријат за работи на 
стопанството. ~ __ 

Член 22 4 , 
Зад членот 60 се додава, нов член 60-а кој 

гласи:. 
„Се овластува , Секретаријатот за- законодав-

ство и организација на Сојузшкуг извршен совет 
да издаде пречистен текст на оваа уредба". 

Член 23 
Оваа уредба влегува. во сила со денот на обја-

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

: Р. п. бр. 25 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

- Јосип Броз-Тито, а р. 
59. 

Врз основа на чл. 134 од Законот за оо»цијал-
ното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии и чл. 11 од Законот за спрове-
дување на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

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

чЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Во членот 5 од Уредбата за социјално осигуру-

вање на воените лица - („Службен лист на ФНРЈ" 
бр, 12;53) на кра 1 се додава нов став 3, кој гласи: 

„На воен осигуреник чијашто пензија односно 
инвалиднина определена спрема чинот-(класата) во 
која" се наоѓал во моментот на пензионираното © 
помала од пензијата односно инвалиднина^ што 
би му припаѓала спрема непосредно нижиогр чин 
(класа) во кој се наоѓал порано — пензијата едно-
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ено инвалиднината ќе му е© опре дели но негово 
барање спрема тој поранешен чин, (класа)." 

Член 2 
Во членот 12 се додава нов ста® 2, кој гласи;. 
,,Во работен стаж се смета натолемено за по-

ловина и времето проведено иа должностите спо-
менати во претходниот став пред да влезе во сила 
т а а уредба, и тоа: времето проведено на должно-
сти но летачката или подмррничката служба —6 

рез обѕир кога- осигуреникот го протата на тие дол-, 
јасности, а времето проведено на должности во гра-
ничната служба на граница —( само од 15 мај 1945 
додана". ' 5 

Во истиот член се десава нов став 3,.којј гласи: 
„,!На воен осигуреник му се смета во раб от ен 

стаж со соодветно наголшиено .траење и времето 
порано проведено во запеел ување на тешки работи. 
Кое' по општите прописи за социјалното осигуру-
вање се смета во пензиски стаж со наголемено 
траење." 
ј Досегашниот став 2 станува нов став 4, со тоа 
што место зборовите »на кои се однесува одредбата 
од претходниот ста©" се ставаат зборовите „до кои 
се однесуваат № 1 и 2 од овој член". 

Член з 
Во членот 18 се додава нов став 4, кој гласи: 
„По одредбите на ст. 1—3 од овој член ќе им 

се определи пензија односно инвалиднина и на ли-
цата што како. активни воени лица (чл. 1) биле,ра-
кети или повредени на службена работа или по 
провод таква работа пред да се донесат прописите 
[ра социјално осигурување на воените лица, па пра-
вата им биле определени само по прописите за 
Јмирноврсмените в-оени инвалиди, затоа што не ги 
^исполнувале условите за признавање правото на 
'пензија по Уредбата за пензиите на воените лица 
^„Службен лист на ФНРЈ", бр. 92/47). Овие пензии 
односно инвалиднини се определуваат по бараше 
од осигуренјикот, а припаѓаат од 1 август 1953 го-
дина". " 7 

Член 4 
По членот 27 се додава нов член 27-а1, кој) гласи: 
„На во1еките осигуреници што учествувале во -

Нар1с|дноосл1с|(бодителката борба, а на кои како не-
способни за! вршење служба во Југословенскава 
народна арамија поради болест им престанала Слу-
жбата и имЈ е определена инвалидска пензија или 
инвалиднина рд III група, 'може да им се опре-
дели одделен времен, додаток со цел да се " оводмо- -
жи подобрување -на здравствената состојба и пов-
торно оспособување за работа или со цел за бре* 
квалификација. Овој додаток, заедно со инвалид-
ската пензија односно инвалиднина!^ може да се 
даде најповеќе до висината на пешачкиот основ На 
рсшуреникоБИОт пензиски разред но не преку ̂  из-
носот - на пензискиот сетов од IX- пензиски разред 
(чл. 2 од Уредбата За определување и преведену 
на пензиите и :шшл иднините). 

Решенине за • одделен времен додаток донесува, 
цо барање -од ужив'ателот на пензијата односно ин-
валаднината, рапубличкиот завод за социјално оси-

г у р у в а њ е по образложен предлог од .одделна' ко- _ 
Мисија, кој& ја формира извршниот одбор' на ре-
публичкиот завод од членовите на собранието на 
Тој завод и од претставникот 'на воените осигуре-
ници определен од Државниот секретаријат за ра-
боти на народната одбрана. При одлучувањето за 
Доделувањето и висината на времениот додаток ќе 
се зема сво обѕир и имотната состојба на подносите-
лот на барањето. 

Одделниот времен додаток се определува за 
рремето што е потребно за подобрување здравстве-
ната ' "состојба односно оспособување за работа ка 
пзрдносјителот' на ' барањето, - а најмногу за пет • го-
.дани. По исклучок, исплатата на времениот дода-

ток може да се продолжи и преку ч5 години ако -
уживателот поради својата здравствена состојба не 
бил во можност повторно да се оспособи за работа 
во предвидениот срок. Кога се дава предлог ^ за 
траењето на одделниот времен додаток комисијата 
од претходниот став ќе прибави од надлежните 
здравствени органи, установите за избор на, зани-
мањето и од други стручни органи, мислење за _ 
можноста за оспособување неодделен ужива,тел на 
пензија 'односно инвалиднина за определена работа. 

"Одобрениот одделен времен додаток се испла-
тува од првиот ден на наредниот месец по подне-
сувањето на барањето, се' додека постојат разлози 
поради кои е одобрен додатокот, а во границите 
на определениот срок. За таа цел надлежниот за-
вод за социјално осигурување ќе врши повремена 
ревизија на одобрените времени додатоци. 

На уживател на одделен времен додаток секре-
таријатот за стопанство на народниот ' одбор 
е должен, со цел за стручно оспособување, да 
му обезбеди соодветно заложување, а надлетана-
та, установите, стопанските и други организации 
се должни да пи примат, без надокнада (плати), 
лицата што им се упатени поради стручно оспосо-
бување. V,'--,«-', 

На уживателите на одделен 'Времен додаток 
што ќе се оспособат повторно за работа народниот 
одбор на сколи јата (градот) надлежен по местото 
•на нивниот постојан престој ќе им обезбеди со-
одветно замолување". 

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

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

Р. п. бр. 22 
26 јануари 1954 година 

Белград -
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
60. 

9п н а ^ 8 1 Уставниот закон и чл. 
Д ? д 3 а^онот за спроведување на Уставниот 

закон, СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
^ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДДЕЛНИТЕ* 

ОДРЕДБИ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ВО СОЈУЗНИТЕ м в о дазтатЕ ПРОПИСИ СО КОИ* СЕ 
ПРОПИШАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ КАЗНИ ЗА 

, - СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ' 
* Ч л е н ! 

Со оваа уредба се менуваат и дополнуваат од-
редбите за прекршоците во сојузните закони, и "во1 

другите прописи со кои се пропишани адшзнистра-' 
тивни казни за стопанските организации заради со- ~ 
гласување на тие одредби, со начелата на новиот 
стопански систем во поглед на одговорноста на сто-
панските организации за повредите на стопанските 
прописи. ' 

- Член 2 
Во Законот за-регулирање платниот промет" се-

стринство (Девизе^ закон) -ед 23~ октомври 1946 гор-
дана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46, 3/49 
и 56/51). _ * 4 ^ 

а) Во чл. 15 се, додава нов став 2, кој гласи; 
" „Стопанските организации ќе. се казнат ^а по-*-

варела на одредбите на точ. 1, 3/ 9, 11,12, 13. 14/15/* 
17, 24, 25 и 26 од претходниот став по чл. 16-а од 

. овој закон, а за, повреда на другите девизни про-
писи по'посебните прописи." 

- .6). Членот 16 се менувани/гласи: 
„Со парична казна до Г»000Л)00 динари, а во осо-

бено тешки случаи до 2,000.000 динари, ќе се ка-
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_^знат сторителите на прекршоците од чл.\ 15 тон. 1, 
2, 3, 5, 6, 9 и 17 од овој закон. 

Со парична казна до 500.000 динари, а во осо-
бено тешки случаи до 1,000.000 динари ќе се казнат 
сторителите на прекршоците од чл. 15- точ. 4, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
и 26 од овој закон. 

Со иста казна ќе се казни и лицето што врше-
њето на прекршокот со смисленост го започнало но . 
не го довршело. 

За прекршоците од чл. 15 ст. 1 на овај закон се 
казнуваат и правните лица, доколку за стопанските, 
организации со̂  овој закон или со посебни прописи 
не е определено поинаку. Со пропишаната казна 
ќе се казни и одговорното лице што го сторило де-
визниот прекршок работеа ќи од името на деловно-
то лице. 

Ако казнетиот во определениот срок не ја пла-
ти паричната казна, таа ќе се наплати присилно. 

Органот што ч го донесува решението за пре-
кршокот може да позволи паричната казна изре-
чена за прекршоците од овој закон да се исплати 

/ во рати, со тоа што срокот на исплатата да не 
може да биде "подолг од две години." 

в) По чл. 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 
„Стопанската организација и установата со са-

мостојно финансирање ќе се казни со парична ка-
зна, и тоа: 

а) за повреда на одредбите на точ. 1, 3, 9/и 17 
од овој ,закон со парична казна од 200.000 до 
5,000.000 динари, а во особено тешки случаи до 
10'000.000 динари. \ , 

б) за повреда на одредбите на точ. 11, 12, 13, 14, 
15, 24, 25 и 26 од овој закон со парична казна од 
100 ООО до 2,000.000 динари а во особено тешки слу-
чаи до 5,000.000 динари. Ј 
/ Со истата казна ќе се казни и стопанската ор-
ганизација што вршењето на ^повредата го започ-
нала но не го довршила. 

За повреда на одредбите на точ а) од претход-
ниот став ќе се казни со парична казна до 208.000 
динари одговорното лице во стопанската организа-
ција за-повреда на одредбите од точ. в) на претход-
ниот став со парична казна до 100.000 динари. 

г) По чл. 16а се додава нов член 166, кој' гласи: 
„Стопанската организација и установата со са-

мостојно финансирање ќе се казни: 
1)100 парична казна од 100.000 до 5,000.000 ди^4 

пари, а во особено тешки случаи до 10*000.000 ди-
нари ако не ги предани станатите, побарувања во 
странство по основот на услугите што ќе му ги 
стори таа на странството, како и побарувањата по 
нестоковен основ, или ако не ги пријави таквите 
побарувања во предвидените срокови; 

2) со, парична казна од 50.000 до 2,000.000 ди-
нари а во особено тешки случаи до 5,000.000 динари: 

а) ако во врска со вршењето на инспекцијата 
по барање од девизната инспекција или службени-
ците на Народната банка што се овластени за вр-
шење работи на девизната инспекција^не ги даде 
потребните или даде неточни податоци, 

б) ако со редна документација во определениот 
срок'не „ги. оправда дадените бонификации за изве-
зената стока, 

в), ако спротивно на прописите што постојат 
дава или зема кредити во странство. * 

г) ако врши уплата на странските средства за 
плаќање пред да е конечно склучен договор со 
странство или^ ако врши исплати на поголем износ 
на странски средства за плаќање отколку што из- \ 

"чесува долевањето." - . _ 
д) По чл. 166 се додава нов член 16в, кој гласи: 
„Кај прекршоците^ односно повредите од чл. 15 

*оч. 1, 2, 3, 7, 15 17 и 26 од овој закон како и кај 
повредите од чл. 16 а во врска со чл. 15. точ. 1, 3, 
9, 17 и 26 од овој закон, освен паричната казна 
може да се изрече и заштитната мерка одземање 
на предметите и вредностите што биле предмет на 
прекршокот односно повредата од овој закон во це-
лост или делум. 

Службените лица што се овластени за вршење 
преглед со цел на девизна контрола, кога во вр-
шењето на службата ќе разберат за прекршоците 
односно повредите од претходниот став, можат вре-
мено да ги одземат предметите и вредностите што 
биле предмет на .прекршок односно повреда. Тие 
се должни овие предмети и вредности веднаш^ да 
му ги предадат на органот надлежен за водење на 
постапката." - 1

 х 
ѓ) Членот 17 се менува и гласи: 4 • \ 
„Административно-казнената постапка за пре-

кршоците од чл. 15 на овој закон како и за поврел 
дите од чл. 16а и 166 од овој закон не може да 
се. преземе кога ќе поминат пет години од денот 
на извршувањето на прекршокот односно повреда-
та. - Застарувањето се прекинува Со секое дејствие 
на надлежниот орган што е управено кон водење 
на административно-казнена постапка против сто-
рителот на прекршокот, односно кон водење по-
стапка против стопанската организација или одго-
ворното лице заради повреда на одредбите од овој 
закон. Со секој прекин застарувањето започнува 
одново да тече, но постапката не може во нико! 
случај да. се преземе по истекот на ^сум години од 
денот кога е извршен прекршокот. 

Изречената казна или заштитна мерка за пре-
кршоците односно повредите на одредбите од овој 
закон не може да се изврши кога ќе поминат пет 
години од" денот на'правосилноста на решението за 
прекршокот односно повредата. Застарувањето се 
прекинува со секое дејствие на надлежниот орган 
што е управено кон извршување, на казната. Со 
секој прекин застарувањето започнува одново да 
тече, но застареноста на извршувањето'на казната 
или заштитната мерка настанува во секој случај 
по истекот на осум години од денот на правосилно-
ста на решението за прекршокот односно повре-
дата." 

1 е) Членот 17а/ се менува и гласни: 
- ѓ „Административно-казнената постапка по пре-

кршоците од чл. 15. на овој закон ја води деви-
зниот инспектор, а решение за прекршокот донесу-
ва директорот на Управата за надворешна трговија. 

За жалбата, против решението што го донесува 
директорот на Управата' за надворешна трговија во 
втор степен решава сојузниот Државен секретар за 4 

работи на народното стопанство." 
: ж) По чл. 17а се додава нов член 176, кој гласи: 
„Постапката за примена на казнените мерки по-

ради повреди на одредбите од свој закон што ќе 
ги сторат стопанските организации или установи со 
самостојно финансирање ја води- девизната ин-
спекција. 

За донесување решение поради повреда на од-
редбите од овој закон што ќе ја стори стопанската 
организација или установата со самостојно финан-
сирање или одговорно лице во. таа организација 
надлежна е во прв степен Сојузната државна ар-
битража. За жалбата подадена на решението до-
несено во прв степен решава Главната државна 
арбитража. 

Сојузната државна арбитража може де ја пов-
тори или дополни постапката што ја 'спровела де-
визната инспекција. ' 

Во сето другото на повредите на одредбите на 
чл. 1, 3, 9, 11—15, 17, 24—26 од овој закон што ќе 

'ги сторат стопанските организации или установите 
со самостојно финансирање, како и на повредите на 
одредбите на чл 166 од овој закон и постапката за 
примена на казнените мерки ќе се применуваат од-
редбите на чл. 14 и 21 од Уредбата За измени и 
дополненија на одделните одредби^за'прекршоците 
во сојузните закони и во другите прописи со кои 
се пропишани административни казни „за стопа*?-, 
ските организации/' 

Член 3 
Во- Уредбата за согласување "на посебните про-

писи за прекршоци во уредбите и во другите про-
писи донесени од Владата на ФНРЈ и од нејзините 
органи со одредбите на Основниот закон за ире-
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приходите од 12 декември 1951 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/51). 

»,Стопанската 'организација ќе се казни со па-
рична казна од 10.000 до 100.000 динари ако мери-
лото или натераната за мерење што подлежува на 
Обврската за- жигосување ги пушти во промет не-
жигосани, или нежитосани ги држи заради про-
дажба. 

За дејствијата од претходниот -став на овој член 
-ќе се казни со^парична казна до 10.000 динари и од-
говорното лице во стопанската организација. 

Физичко или< правно лице, освен стопанската 
организација кое мерило или направа за мерене 
што подле жу ва на обврската за жигосување ќе ги 
пушти во< промет нежигосани Ј!ЛИ нежиг10сани РИ 
држи заради продажба, или кое во прометот упо-
треби нежигосано мерило или направа за мерење 
што подложуваат на обврската за жигосување, или 
ги употреби откога поминал срокот на важењето 
на жигот,! ќе се казни со парична казна до 10.000 
динари, р - * - -

Со паричната казна изречена4 по ст. 1—3 од овој 
член може да се изрекне и .заштитната мерка од-
земање на;1 мерилото или направата за мерење што 
биле предмет на прекршокот. 

За водење админислративно-каонена постапка и 
за донесување решенија за прекршокот од ст. 3 на 
овој член надлежни се органите (предвидени со Ос-
новниот закон за прекршоците. 

На повредите на одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
.член и постапката за примена на казнените мерки 
(предвидени во ст. 1, 2 и 4 од овој член ќе се при-
менуваат одредбите на чл. 14—21 од Уредбата за 
измени и дополненија на одделните одредби за пре-
кршоците во сојузните закони и во другите про-
писи со кои се пропишани административни казни 
за стопанските организации." 

Члец 4 
Во Уредбата за основањето и работењето на 

Сојузниот статистички уред и статистичките уреди 
во наредните републики („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/48, ?7/50,' 45/52). 

а) Членов 9а се менува и гласи: 
„Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни стопанската организација и установата 
со самостојно финансирање: 

1) ако на статистичките органи не им ги даде 
податоците барани во врска со вршењето на редов-
ната статистичка известителна служба, на пописи 
и анкети; I 

2) ако јна заводите и уредите за статистика од-
носно од нив овластените лица им даде невистини-
ти податоци; ' " , 

3) ако ка заводите и уредите за статистика од-
носно од нив овластените лица им ја оневозможи 
проверката на точноста на дадените податоци. 

Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари 
ќе се казни стопанската организација,-ако нередно 
ја води евиденцијата за добивање на статистичките 
податоци, или ако статистичките податоци и изве-
штаи ги испраќа ненавремено или непотполно. 

За дејствијата од претходните ставови ќе се ка-
зни со парична казна до 10.000 динари и одговор-
ното лице во стопанската организација. 

На повредите на одредбите на ст. 1—3 од овој 
член и постапката за примена казнените мерки, 
предвидени со нив, ќе се применуваат одредбите 
на чл. 14—21 од Уредбата за измени и дополненија-
на одделните одредби за прекршоците во сојузните 
закони и во другите 'прописи со кои се пропишани 
административни казни за' стопанските органи-
зации." 

б) По чл. 96 се внесува нов член 9в, кој гласи: 
„Со паричка казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни за прекршок општествената организа-
ција или друго правно лице, освен стопанска орга-
низација, ако изврши некое од дејствијата цитира-
ни во чл. 9а од оваа уредба. 

За прекршоците од претходниот став ќе се ка-: 
знп со парична казна до 10.000 динари и одговор-
ното лице во општествената организација или* дру-
го правно лице, освенстопанската организација, 
иако и одговорното лице во државно надлештво 
или установа или друго физичко лице што ќе стори 
некој од тие прекршоци. 

За водење на административно-казнена постап-
е а и-за донесување решенија за прекршоците од 
овој член надлежни се органите предвидени со 
Основниот закон за прекршоците." 

Член 5 
Во Уредбата за прометот на житата од 27 јуни 

1953 година (>,Службен- лист на ФНРЈ", бр. 26/53). 
Членот 3 се менува и гласи: _ 
„Стопанската организација ќе се казни со па-

рична казна од 20.000 до 500.000 динари ако во про-
метот на житата постапи спротивно на прописите 
донесени врз, "основа на овластенијата од чл. 1 ст. 
2 од оваа уредба. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 50.000 динари и одговорното 
лице во стопанската организација. 

Со паричната казна од претходните ставови мо-
же да се изрекне и заштитната мерка одземање на 
житата и нивните преработки што биле предмет на 
повредите. -

Од стопанската организација што со дејствието 
сторено спротивно на одредбите од оваа уредба при-
бавила за себеси имотна корист ќе се одземе цело-
купниот износ на таа корист. 

На повредите на одредбите од ст. 1-̂ -2 на овој 
член и постапката за .примена на казнените мерки 
предвидени во ст. 1—4 од овој член 'ќе се приме-
нуваат одредбите на чл. 14—21 од Уредбата за из-
мени и дополненија на одделните' одредби за пре-
кршоците во .сојузните закони и во другите пропив 
си со кои се пропишани административни казни за 
стопанските организации." 

Член 6 
Во Уредбата за Срганизацијата и работата "на 

•Управата, за државна материјални резерви од 26 
јуни 1953 ;година („Службен лист на ФНРЈ", 

-бр. 27/53) , -
Членот 16' се менува и гласи: 
„Стопанската организација ќе се казни со па-

рична казна од 100.000 до 1,000.000 динари ако без 
согласност од Управата за државни материјални 
резерви отуѓува стоки од државните материјална 
резерви што се наоѓаат кај неа на чување. 

Стопанската организација ќе се казни: со па-
рична казна Чад 10.000 до 100.000 динари ако на Упра-
вата и' го цречи прегледот на иселувањето и склади-
штата или не чи* ги дава сите барани обавести во 
врска со работите на организацијата со Управата. 
- За повреда на одредбите од претходните ста-
вови ќе се казни со парична казна до 50.000 денари 
и одговорниот службеник во стопанската сатани-
зација. < 

Од стопанската организација што со дејствието 
сторено спротивно на одредбите од оваа уредба при-
бавила за себеси имотна корист ќе се одземе цело-
купниот износ на таа корист. 

На повредите на одредбите од ст. 1—3 на овој 
член и постапката "за примена на казнените мерки 
предвидени во ст.-1—4, сд овој член ќе се примену-
ваат одредбите,на чл. 14—21 чад Уредбата за измени 
и дополненија на одделните -одредби -за прекршо-
ците во сојузните закони и во другите прописи' со 
кои се пропишани административни ќазни за сто-
пакскѕирге организации".^ , ' 

Член 7 
Во Уредбата ,за здравствен надзор над живот-

ните прехрани (Службен лист На ФНРЈ", бр. 55/48, 
46/51, 39/531 Л ~ . - т ^ г ; 
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а) Во чл. 19 ст. 4 се менува и гласи: 
• „За повреда на одредбите од ст. 1 тон. 1 и ст. 2 

тач. 2—-3, 5, 6 и 7 на овој член правното лице ќе се 
казни со парична казна до 100.000 динари". 

.По новиот став 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„За' водење адам ЕМ стр атив но -к а знена постапка 

и донесување решенија за прекршоците од овој 
член важат одредбите од Основниот закон за пре-
кршоците". 

б) По чл. 19 се додава нов член 19-а кој тлаСи: 
„Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари 

ќе се казни стопанската организација: 
1) ако произведе или пушти во 'промет животни 

прехрани што не му одговараат на пропишаниот 
квалитет; 

2) ако спротивно на забраната што ја изрекол 
органот на санитарната инспекција,' ќе произведе, 
преработи или пушти во промет животни прехрани 
или некакви други предмети што подлежуваат на 
здравствен надзор; 

3) ако без одобрение од санитарната инспекција 
или без задолжителна претходна контрола од стра-
на на органот на санитарната инспекција ќе про-
изведе или пушти во промет животни прехрани или 
други предмети што подложуваат на - здравствен 
надзор. ' * 

За дејствијата од претходниот став - на овој 
член ќе се казни со парична казна до 50.000 динари 
и одговорното лице го стопанската организација. 

Од стопанската организација што. се дејствието 
.сторено спротивно од одредбите од оваа уредба 
прибавила за себеси имотна корист ќе се одземе це-, 
локалниот износ на таа корист. -

На повредите на одредбите од ст. 1 и 2 на овој 
член и постапката за примена на казнените мерки 
предвидени во ст. 1—3 од овој член ќе се примену-
ваат одредбите на чл. 14—21 од Уредбата за измени 
и дополненија на одделните одредби за прекршо-
ците во сојузните закони и во другите прописи со 
кси се пропишани административни казни за сто-
панските организации." 

Член 8 
Во Уредбата за финансиската инспекција од 23 

октомври 1953 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/53) ' - ^ 

Членот 21 се менува и гласи: 
„Стопанската организација ќе се. казни со па-

'рична казна од 20.000 до 500.000 динари: 
а) ако не му позволи на финансискиот инспек-

тор да изврши преглед на работните книги и доку-
мент, како и преглед на работните простории; 

б) ако не ги отклони утврдените неправилности 
или не ги изврши "наредените мерки во срокот опре-
делен во решението на финансискиот инспектор. 

За дејствијата од претходниот став ќе ее казни 
'одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна до 10.000 динари. 

На повредите на одредбите од ст. 1 и 2 на овој 
.член и постапката за примена на паричната казна 
ќе се применуваат одредбите на чл. 14—21 од Уред-
бата за измени и дополненија на оддел ките одредби 
за прекршоците во сојузните закони и во другите 

, прописи со кои се пропишани' административни ка-
зни за стопанските организации". 

Член 9 
' Во Уредбата за намалувањето цените на тек-

стилот од 7 ноември 1953 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/53) \ 

Членот 10 се менува и-гласи:' 
/Стопанската сатанизација ќе се казни со па-

$жч:;а казна од 10О ООО до 2,000.000 дамари: ' 
а)' ако не извраги намалување на цените во сми-

сла на одредбите од оваа уредба (чл. 2 и 5); 

б) ако при пописот на загасите неточно ги ис-
каже количините на стоките и продавните цени, Л 
на тој начин да оствари надокнада на која нема1 

право; 
в) ако поради стремеж да постигне неоправдана 

•заработка го одржува високиот распон помеѓу це-
ната на чинењето односно набавната цена и про-' 
давната цена, односно ако ги наголемува намале-
ните цени; 

_ г) ако на секоја неодделна стока не ги означи 
досегашните намалени цени. 

За повредите од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до ДО.ООО динари и одговорното« 
лице во стопанската организација. 

•На повредите на одредбите од претходните ста-
вови и постапката за примена на парична казнам ќе 
се применуваат одредбите на чл. 14—21 од Уредбата 
за измени и дополненија на одделните одредби за 
прекршоците во сојузните закони и*во другите про-
писи со кои се пропишани административни казни 
за стопанските организации." 

Член 10 
Во Уредбата за леко'вите:~од 7 ноември 1953 го-

дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53)-
а) Членот 37 се менува и гласи: ; 
„Со' парична казна од 20.000 до 500.000 динари 

ќе се казни,стопанската организација: 
1) ако произведе односу увезе лек односно ле-

ковита супстанца за која нема одобрение; 
2) ако пушти во промет-лек односно лековита 

супстанца што не е одобрена; 
3) ако увезе лекови односно лековити супстанци 

-за кои нема одобрение; . • 
4) ако пушти во промет лекови односно леко-

вити -супстанци од кепропишан состав или на кои 
им поминал срокот за употреблив оста; 

5) ако пушти во промето1 лек односно^ лековита 
супстанца што не е шѕпитана; , 

б) ако, спротивно на чл. 35 од оваа уредба, без 
одобрение ќе се огласи лекот односно лековитата 
супстанца. 

За повредете ка одредбите од претходниот став 
ќе се казни со парична казна до 50.000 динари и од-
говорното лице во стопанската организација. 

Од стопанската организација што со дејствието 
сторено спротивно на 'одредбите од оваа уредба при-
бавила 'за себеси имотна корист ќе се одземе цело-
купниот износ на таа корист. 

На повредите на одредбите од ст. 1 и 2 на овој 
член и постапката за примена на казнените мерки 
предвидени во ст. 1—3 од овој член ќе се преминуваат 
одредбите на чл. 14—21 од Уредбата за измени, и 
дополненија на одделните одредби за прекршоците 
во сојузните закони и во другите прописи со кои се 
пропишани административна казни за стопанските 
организации." 

6) "Членот Зв ое укинував 

Член 11 
Повреда на одредбите за збирање ушур. 
Стопанската организација' (мелница, претприја-

тие за чистење жита и др.) ќе отказни со парична 
каона од 10.000 до 200.000 динари ако спротивно на 
прописите што постојат не им го продаде сиот со-
бран ушур или сите маниПулативни вишоци на жи-
тата и нивните преработат на , претпријатијата за" 
промет на житата.. ^ ^ . „ 

За дејствието од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице во стопанската организација со па-
рична' казна до 20.0{)0 динари. ) 

Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари" ќе 
се казни -сопственикот или држателот на воденица/ 

л кр уп ара, или на роначка што спротивно на про^и-
' сите што постојат не ќе му го продаде сиот собран 
"ушур на претпријатието за промет со, житата. 
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Покрај; паричната казча изречена по претход-
ните ставови може да се изрече одземање на непро-
дадекиот ушур или на, манипулативните вишоци ца 
житата и нивните преработки. - 4 ~ * 

За повреди на одредбите од ст. 1 и 2 на овој 
член и постапката за примена на казнените мерки 
предвидени во ст. 1—3 од овој член ќе се примену-
ваат одредбите на чл. 14г—21 од Уредбата за измени 
и дополненија на одделните одредби за ^прекршоци-
те во сојузните закони и во другите прописи со кои 
се пропишани административни казни за стопан-
ските организации. Ј -

За водење адаинистративно-ќазнена постапка и 
донесување решенија за прекршок од ст. 4 на овој 
член надлежни се органите предвидени со Основ-
ниот закон за прекршоците. 

Член 12 
Повреда на0 прописите за стоп а нско-у правните 

мерки во прометот на селско-стопанските производи. 
Стопанската организација ќе се казни со парич-

на казна -бд 100.000 до 1,000.000 динари ако купува 
сел еко-ст шаи ски производи спротивно на прописите 
еа стопанско-управните мерки во прометот на сел-
ско- стоп анс кит е производи. ' ~ -

- За повредите од претходниот став ќе се казни 
со^ парична казна до 50.000 динари и одговорното 
Лице во стопанската организација. 

Од стопанската организација што со дејствието 
сторено спротивно- на одредбите од оваа уредба при-
бавила за; себеси имотна корист, ќе се одземе цело-
купниот износ на таа корист. 

Со парична казна од 20.000 до 1,000.000^ динари 
ќе се казни физичко или правно лице, освен сто-
панската организапија, - кое купува селско-стопан-
ски производи спротивно на прописите за стопан-
ско-управните мерки во,, прометот на селско-стопан-
ските производи. 

На гЈСвредите на одредбите од ст. 1—3 на овој 
член и^постапката за примената на- казнените -мер-
ки предвидени во ст. 1—3 бд ово] член ќе се при-
менуваат одредбите на чл. 14—21 од-Уредбата за 
измени и дополненија на одделните одредби за пре-
кршоците (во сојузните закони и во другите пропи-
си со кои [се пропишани административни казни за 
стопанските организации. 

За водење административно-казнена постапка и 
донесуван^ решенија за прекршокот од,ст. 4 на 
овој член; надлежни се органите предвидени со 
Основниот! закон за прекршоците. 

Член .13 
Повреда на одредбите за боење и употреба на 

обоениот петрол и бензин. 
Стопанската организација ќе се казни со па-

ртена казна од 20.000 до 200.000 динари: л 

1) ако [обоениот петрол го употреби за целите за 
кои мора да се употребува-петрол со платен данок, 
или ако употреби обоен петрол или бензин за кои 
е даден регрес, за други цели освен за оние за кои 
е позвелена нивната употреба, 

2) ако, спротивно на прописите, необоениот пе-
трол или несбоениот бензин го издава^ без плаќање 
данок односно за' целите за кои се дава регрес, или 
ако нел ©трошените количини на таков петрол или 
бензин на, кои им е даден регрес ги употреби за це-
лите за кои не биле наменети. 

За повредите на одредбите од претходниот став 
ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и 
одговорното лице во стопанската организација. 

Покрај паричната казна од ст. 1 и 2 на овој 
член може да се изрече и заштитната мерка одзе-
мање на петролот и бензинот што е предмет на по-
вредата. | 

Од стопанската организација што со дејствието 
сторено спротивно на одредбите од ст. 1 на овој член 

прибавила за себеси имотна корист, ќе се одземе 
целокупниот износ на таа корист. . 

На повредете на одредбите од ст. 1—4 на овој 
член и постапката за примена на казнените мерки 
предвидени во ст. 1—4 од овој член ќе се примену-
ваат одредбите на чл. 14—21 од Уредбата за измени 
и дополненија на одделните одредби за прекршок 
циге во сојузните законити во други прописи со кон 
се пропишани административни казни за стопан-
ските организации. 

Член 14 
Паричките казни изречени поради повредите на 

одредбите содржани в бг оваа уредба што ќе ги сто-
рат стопанските организации или установите со са-
мостојно финансирање или одговорните лица. во 
тие организации односно во установите со самостој-
но финансирање, како и износот на користа што се 
одзема од нив и износите добивени со продажбата 
на предметите одземени од стопанските организации 
по одредбите содожаки во оваа уредба, одат со 50% 
во корист на фондот на инвестициите на народниот 
одбор, а со 50% во корист на фондот на инвести-
циите на народната република. 

Член 15 
Ако дејствието на одговорното лице во стопан- -

ската организација претставува кривична дедо, тоа 
лице ќе одговара за кривичното дело по одредбите 
од кривичниот закон. 

Член 16 
Ако стопанската организација, или одговорното 

лице во таа организација не ја плати паричната 
казна изречена по одредбите содржани во оваа 
уредба, таа казна ќе се наплати присилно. х 

Член 17 
Постапката по одредбите / содржани во ова& 

уредба порадеч повредите што ќе ги сторат стопан-
ските организации или одговорните лица во тие-ор-
ганизации не _може да се в е з е м е кога ќе поминат 
три години од денот кога е сторено дејствието, што 
повлекува казна или казнена мерка, доколку за 
повредите предвидени , во Законот за регулирање 
платниот промет^ со странство (Девизен закон) не е 
определено поинаку. Застарувањето се прекинува 
со секое дејствие од надлежниот орган што е упра-" 
вено кон водењето на постапката против стопанска-
та организација односно одговорното лице. Со секој 
прекин застарувањето почнува одново да тече, но 
постапката 'не може во'никој случај да се преземе 
кога ќе поминат пет години од денот кога е сторе-
на повредата.' ' ' Ј 

Изречената казна или - казнена мерка поради 
повреда на одредбите содржани во оваа уредба не 
може да се изврши кота ќе поминат три родени од 
денот на правосилноста на решението за повреда 
доколку за казните .и казнените мерки изречена 
поради повреди на Законот за 'регулирање платниот 
промет со странство (Девизен закон) не е опреде-
лено поинаку. Застарувањето се прекинува ео секое4 

дејствие од надлежниот орган што е управено кон , 
извршувањето на казната. Со секо^ прекин заста-
рувањето почнува одново да тече, но-застареноста 
на извршувањето на казната настанува во секо! 

^пг̂  ќе поминат пет години од денот на пра-
восилноста на решението за повредата. 

Член 18 
За водење постапка. поради повреди на одред* -

бите содржани во оваа уредба што ќе ги сторат ето^ 
пан ските организации или одговорните лица во тие 
организации, како и за донесување решенија за -тие 
повреди, надлежни се во прв степен ©кружните др-
жавни арбитражи, доколку за поодделни повреди не 
е определено поинаку. 
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Постапката за одземање користа и за изрекну-
вање парична казна 'или други казнени мерки по-
ради повреди на одредбите содржани во оваа уред-
ба се започнува по пријава од финансиската ин-
спекција или од друг- државен орган. 

Во постапката поради повреди ца одредбите со-
дрх^ки во оваа уредба коза се води во прв степен 
Надлежната инспекција ^односно јавниот правобра-
нител по чија придава- е постапката започната, има 
право и должност да става предлози со целх да се 
утврдат фактите што, се важни за донесување ре-
шенија За повредите4 на одредбите содржани во 
оваа уредба, а нарочно за големината на сторената 
штета односно за големината на користа прибавена 
спротивно на споменатите одредби," 

Член 19 
Против решението од ©кружната државна ар-

битража' донесено во прв степен, стопанската орга-
низација односно одговорното лице' против " кое е 
изречена казнена мерка и јавниот правобранител 
можат да подадат жалба до републичката државна 
арбитража,' а на подрачјето на АП Војводина до По-
краинската државна арбитража. Правото на жалба 
го има околискиот односно градскиот јавен право-
бранител на чие подрачје е седиштето на стопанска-
та организација против која е изречена казната, а 
каде што нема околиско или градско^ правобрани-
телство, републичкиот односно Покраинскиот Јавен 
Правобранител. х 

Жалбата се подава во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението и се предава до прзосте-
пената арбитража. 

©кружната и републичката односно Покраина 
.©ката државна арбитража донесуваат решенија во 
постапката поради повреди од оваа уредба* во од-
делни совети од тројца арбитри ОД кои претседател 
на советот е еден постојан арбитер а другите чле-
нови на советот се • определуваат од редот на повре-
мените арбитри. 

Член 20 
Советот на Главната државна арбитража може 

по иницијатива ед ' претседателот на Главната др-
жавна арбитража или по предлог од сојузниот Др-
жавен секретар за работи на народното стопанство 
или од Сојузниот, јавен (правобранител повторно да 
го земе во решавање предметот во кој е донесено 
решението во -постапката .поради повреда на одред-
бите содржани г во оваа уредба, ако предлогот' за 
повторно решавање е ставен во срок од 30 дена од 
Денот кога е упатено решението од републичката 
односно Покраинската државна арбитража до сто-
панската организација односно до одговорното лице 
Против кое е/постапката водена. 

Земањето на предметот во повторно разгледу-
вање го .запира извршувањето на изречената казна,-

Член 21 - \ " 
.Кога постапката по оваа уредба се фоди против 

стопанската организација, за- стопанската организа-
ција мора да- биде сослушан нејзиниот претставник 
определен од .управниот одбор. За претставник на 
стопанската организација не може-да биде одредено 
лицето што Ја извршило-повредата ца одредбите со-
држани во оваа уредба, „односно во поглед на кое 
постојат^ основи на сомнение дека ја извршило по-
вредата. . . 

Доколку со посебни прописи не е определено 
-поинаку^, на л©вредете ца одредбите содржани во 
Оваа уредба и постапката поради тие повреди ана-
логново се дхрименудаат начелата рд Основниот за-
кон за прекршоците, освен одредбите на чл. 15, 
2Р/—29 и 34—36. 

* * - Член 22 
Со -денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат' да важат одредбите на тач. 4 од 

Наредбата за збирање ушур од 2 декември 1952 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/52), точ. 4 
од Одлуката за столанск©-управните мерки во про-
метот со селско- стопански производа од 11 август 
1953 годела („Службен; лист на ФНРЈ", бр. 31/53) и 
кич. 9 од Решението за боење и употребава обоен 
петрол и бензин од 11 август 1953 ГОДЕЛЕ̂  („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/53). 

Член 23 
Оваа уредба 'влегува^ во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ-. 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 72 ^ 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

61о 

Врз основа на чл. 5 ст. б и чл. 137 1 од За-
конот за социјално осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии, а во врска со 
чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А - . 
ЗА ИЗМЕНИ' И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, 

НА СВЕШТЕНИЦИТЕ 

Член 1 
Членот 1 од Уредбата-за социјално осигурување 

на свештениците („Службен лжгц на ФНРЈ", бр., 
25̂ 51) се менува "и4гласи: 

„Свештениците ;на поодделни верски заедници 
можат да бидат социјално осигурени по Законот 
за социјално осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните -фамилим., ако врховниот 
управен орган или лрофешшаЈшото здружение га 
свештениците на односната верска заедница склу-
чи за тоа договор'Со Секретаријатот за социјална 
заштита- на Сојузниот извршен совет. 

Се овластува Секретаријатот за социјална за-
штита на Сојузниот извршен совет да може пра-
вото на склучување договори за социјално осигу-
рување на свештениците да го пренесе на репу-
бличките 'заводи за социјално осигурување." 

Член 2 
-Членот 3 се менува и гласи: 

Финансирањето еа социјалното * осигурување 
на свештениците се обезбедува со придонесот за 
социјално 'осигурување на свештениците, што се 
утврдува со договор.' 

Со договорот можат да се предвидат одделни 
стопи на придонесот"""^ социјално осигурување на 
свештениците со ф а з л и ј а и свештениците без 
фамилија. 

Ако се измени стопата На редовниот -придонес 
за општо социјално осигурување^ со договорот 
(ст. 1) ќе 'Се определи соодветна' нова стопа на при-
донесот' за социјално - осигурување ка свеште-
ниците. 

Ако договорните страни .не се согласат за пр-
вата стона на придонесот (ст. 2) во срок од -еден 
месец, Сојузниот извршеа совет ќе определи, нова 

• стона на придонесот, важи од денот на изме-
ната на стегната на редовниот придонес. 

Обврзникот на уплатата на придонесот Фр смит 
ела на склучениот договор е должен редно и на-
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бремено да го уплатува досоеалиот придонес, а 
надлежниот завод за социјално осигурување е 
должен навремено да започне постапка за присил-
ба наплату на доспеалиот а неуплатениот придо-
нес од обврзникот односно од договорната странка, 
Согласно одредиште од Уредбата за финансирање на 
На социјалното осигурување —(„Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53)". 

Член 3 
( 

- Во чл. 4, ст. 1 зад зборовите „во чл. 1 на оваа 
уредба" се става точка а-се бришат зборовите „во 
Согласност со надлежниот министер на финана 
калите"; ! -

Во истиот член се. додава нов ставЗ, кој гласи:" 
„Правата врз основа н® социјалното осигурува-

ње определени со оваа уредба и со склучените до-' 
кшсри не можат да се ускратат ниту да се запрат 
фатоа што ј}не е навремено уплатен доспеалиог при--
#снес". 

Член 4 
Во чл.^5 зад зборовите „разреди на осигурува-

њето" се става точка и се бришат зборовите „со 
ранови Јна осигурување најмалку од 2.500 најповеќе 
до 4.400 динари мјесечно". 

Член 5 
ЗленовиПе 7, 8 и 9 се бришат. 

Член 6 
Се додава нов член 7. кој -гласи: 
„Договорите за социјално осигурување на све-

1птен1ицигге' склучени досега со управните - органи 
на поодделни верски заедници остануваат и натаму _ 
Бо сила, ср тоа што со дополнителни договори да 
се \ утврдијстоиата на придонесот за социјално оси-
гурување и извршат други измени во договорите 
кито не се во согласност со одредбите од оваа 
уредба". 

ЧЈ&Н 7 
Досегашниот член 10 станува член 8. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п! бр. 21 
28 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател иа Републиката, 

> Јосип Броз-Тито, е. р. 

62. 

Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
. ЗА ЦРЕВО ДЕЊЕ МД ИЕГОММТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИОТ 'ПЕРСОНАЛ 
1) Железничарите пензиониоани во својство на 

државни службеници пред да влезе во оила Уред-
бата за организации* поодувањето и управувањето 
со југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53) можат да бараат да им се опре-
дели нова пензија по оној пензиски разред на кој 
би имале, право да се пензионише како работни-
ци или службеници во стопанството, ако би го има-
ле тоа својство да се ^наоѓале во служба но влегу-
вањето во сила на споменатата уредба, -

- 2) Определувањето на ^новиот пензввскЈи разред 
ќе се врши врз основа на упатството за распоредот 
На работниците и службениците и за ©тешиш1 на, 
стручната спрема на железничкиот перооеал што 
го донесува Генералната дирекција"- на ЈЖ во со-
гласност со Секретаријатот за социјална зашшта 
На Сојузниот извршен севет, а по пјрибавено ми-
слење од Централниот одбор ка Синдикатот на 
железничарите. 

Извршниот одбор на'републичкиот здаод за сот 
ци Јално осигурување ќе пи определи органите што 
ќе го вршат преведеното на пензиите на железни-
чарите во смисла на оваа одлука. 

3) Пензиите преведени но одредбите ед .оваа 
одлука ќе се исплатуваат почнувајќи од наредниот 
месец по поднесеното барање, но најрано ОД 1 ја-
нуари 1954 година 

4) Оваа одлука влегува во сила со "Денот на 
' објавувањето во Службениот. лисѓ на ФНРЈ'". 

Р. п. бр. 13 
26 јануари 1954 годиеа 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар,, Потпретседател, 
Вељко' Зетовиќ, е. р. . Едвард Жар дел,, е. р. 
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