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591. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 

со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен-совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИ-
ЈА ВО ЈАПОНИЈА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија во Јапонија се подига на сте-
пен на амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 349 

Белград, 12 ноември 1957 година 4 - Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

592. 
Врз основа на членот 70 точка 3 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57 и 31/57) и членот 3 под а) точка 5 алинеја 2 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56, 43/56 
и 21̂ 57), сојузниот Државен секретаријат за работи 
на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РУД-
НИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ЌЕ ГО ПРОДАВААТ ЈА-

ГЛЕНОГ ВО I ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1958 ГОДИНА 
1. Рудниците на јаглен се должни при догова-

рањето на испораката на јаглен за I тримесечје 
од 1958 година со договарањето да го опфатат сво-
ето целокупно производство на јаглен во тоа три-
месечје, освен оние количини што им се потребни 
за сопствена потрошувачка. 

2. Потрошувачите на јаглен можат со рудни-
ците на јаглен да договараат испорака на оние 
количини јаглен што им се потребни во I триме-
сечје од 1958 година за редовна потрошувачка и 
за запаси. 

Заради создавање запаси потрошувачите на 
јаглен можат со рудниците на јаглен да догова-
раат испорака на оние количини јаглен што им се 
потребни во нормалните услови за работа. 

Потрошувачите на јаглен кои поради приро-
дата на работата во I тримесечје од 1958 година 
нема да работат со полн капацитет или нема во-
општо да работат, можат со рудниците на јаглен 
да договараат испорака на јаглен заради создавање 
потребни запаси што ќе ги трошат во подоцне-
жниот период. 

3. Договарањето на испораката на јаглен за I 
тримесечје од 1958 година ќе се врши од 10 до 25 
декември 1957 година, со тоа што првите два дена 
ќе се врши договарање за испорака на јаглен на-
менет за употреба во гасгенератори. 

4. Дирекцијата за суровини е должна да се 
грижи за извршувањето на оваа наредба^ 

Ако поради недостиг на јаглен не можат да се 
подмират потребите на одделни потрошувачи чија 
работа е од значење за стопанството или за снаб-
дувањето на населението, Дирекцијата за суровини 
во рамките на своите овластувања ќе презема мер-
ки за благовремено подмирување потребите на 
такви потрошувачи. 

5. Органите на здружените стопански органи-
зации (коморите и здруженијата), службите на Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана и пазаришните инспекторати се должни на 
Дирекцијата за суровини да и доставуваат на неј- -
зико барање потребни податоци и предлози со цел 
з^ правилно спроведувале на оваа наредба. 

6. На барање од Дирекцијата за суровини руд-
ниците за јаглен се должни да И доставуваат на 
неа извештаи за количините на јаглен што во те-
кот ца договарањето ги бараат потрошувачите, за 
договорените количини, како и за производството, 
испораките и запасите. 

На барање од Дирекцијата за суровини потро-
шувачите на јаглен се должни да И доставуваат 
извештаи за состојбата на испораките и на запа-
лите на јаглен. 

Сроковите за доставување на извештаите од 
претходните ставови на оваа точка, како и обра-
сците на извештаите, ги определува Дирекцијата 
За суровини. 

7. Рудникот на јаглен кој не ќе склучи дого-
вори за целокупното производство од I тримесечје 
од 1958 година иако за него постои побарувачка, 
како и стопанската организација — потрошувач и 
рудникот на јаглен што во пропишаниот срок нема 
да достават извештаи според точката в од оваа 
наредба, ќе се казнат според членот 92 став 1 точ-
ка 3 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани, а одговорното лице 
во тие организации според ставот 4 од истиот член. 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 8925 
Белград, 14 ноември 1957 година 

Го заменува 
Државниот секретар 

за работи на стоковниот промет 
Државен потсекретар, 

Љубо С. Бабиќ, с. р. 

593. 
Врз основа на членот 70 точка 6 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57 и 31/57) и ,членот 3 под а) точка 5 алинеја 4 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56, 43/56 и 
21/57), со согласност од Секретаријатот за селско 
Стопанство и шумарство на Сојузниот извршен со-
вет, сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА , ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ВРШИ КОНТРАХИРАЊЕ . НА ИНДУСТРИСКИ 

РАСТЕНИЈА 
1. Во Наредбата за определување условите под 

кои може да се врши кштрахирање на индустриски: 
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растенија („Службен лист на ФНРЈ"; бр. 32/57) во 
точката 1 став 1 по ,зборот: „цшеорија" се става 
запирка и се додава зборот: „хмел". 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФЦРЈ". 

Бр. 7122 
'5 ноември 1957 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи на 
стоковниот промет 

Државен потсекретар, 
Љубо С. Бабиќ с. р. 

594. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 

2 од Уредбата за' трго-вската дејност и трговски,те 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55, 1/57, 24/57 и 31/57) и членот 3 под а) точка 
5 алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите 
во^надлежност на сојузните ,и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56, 
43/56 и 21/57), во согласност со сојузниот Државен 
^секретаријат за работи на финансиите и со Секре-
таријатот за селско стопанство и шумарство на 
Срјузниот извршен совет, сојузниот Државен секре-
таријат за работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ 

ВРШИ КОНТРАХИРАЊЕТО НА ТУТУН 
1. Во Наредбата за определување условите под 

кои може да се врши контрахирањето на тутун 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/57) во точката 6 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Контрахирањето на тутун од родот на 1957 
година ќе се врши но цените кои спогодбено ги 
утврдиле Сојузната индустриска комора, Сојузот 
на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ 
и Сојузот на трговските комори на ФНРЈ со согла-
сност од Сојузниот уред за цени, а кои се објавени 
во Соопштението за највисоките договорени цени 
за договарање и купување на тутун од родот на 
1257 година („Службен лист на ФНРЈ", б)Ѕ. 19/57)." 

2. Оваа наредба влегува во' сила осмиот ден До 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 8495 
7 ноември 1957 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на стоковниот промет 
Државен потсекретар, 
Љубо С. Бабиќ, с. р. 

595, 
Врз основа на планот 34 тон. 1 и 2 од Уредбата 

за надворешнотрговското работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/55), а во врска со членот 7 
оддел I став А под а) точка 2 алинеја 4 и став Б 
точка 2 алинеја 1 од Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/56), во врска со точката 3 од Наредбата за регу-
лирање извозот на определени производи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/56 и 25/57), Комитетот 
за надворешна трговија, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет, пропишува1 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 

ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Упатството за спроведување на Наредбата 

за регулирање извозот на определени производи 
(„Службен лист на ФНРЈ, бр. 25/57) во точката 2 
под б) по зборовите: „селскостопански производи" 

Среда, 20 ноември 1957 

се ставаат Две точки и се додаваат две нови алинеи, 
кои гласат: 

„од гранката 211 (Поледелство): грав; 
од гранката 212 (Овоштарство): јаболки 
2. ѕОва упатство влегува во сила со' денот на 

објавувањето во ^Службен лист на ФНРЈ". 
И. бр. 384 

6 ноември 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Комитот за надворешна трговија, 

- ' . Хасан Бркиќ, с. р. 

596. 
Врз основа на членот 81 став 1 од Законот за 

државната управа („С-^жбен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), во врска со точката 1 од Одлуката за овла-
стување одделни секретаријати на Сојузниот из-
вршен совет да донесат правилник За својата вна-? 
трошна организација („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 43/56), а во согласност со Сојузниот извршен 
совет, Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Сојузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕ-
КРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

I. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
Член 1 

Работите на Секретаријатот за законодавство и 
организацијата на Сојузниот извршен совет (во на-
тамошниот текст: Секретаријатот)^ чиј делокруг е 
определен со членот 17 од Законот за сојузните 
органи на управата („Службен лист "на ФНРЈ", бр. 
13/56), ги вршат сек,ретарот, помошниците на се-
кретарот, самостојните советници со 'стручните 
службеници, Бирото за документација и Отсекот 
за административни работи. 

Член 2 
Стручните работи од делокругот на Секретари-

јатот во областа Јна Законодавно-правната работа 
се вршат по групи работи, и" тоа: за политичко^ 
организациони прописи; за управни прописи; за 
прописи од областа на просветата, културата, 
здравјето и социјалната заштита; за стопански и 
финансиски прописи; за имотноправни прописи; за 
прописи од работните односи и социјалното осигу-
рување; и за кривичнопранни и казнени прописи. 

Член 3 
Како организационо-правни работи се сметаат 

работите што се однесуваат на организацијата на 
органите на државната управа ' и општествените 
органи, ако се во делокругот на Секретаријатот, 
како и работите што се однесуваат на спроведува-
њето на прописите за изборниот систем за прет^ 
ставнички тела и за органи на работничкото самоу-
правување. 

Секретаријатот ги врши работите на следење 
на прописите од гледиштето на нивната согласност 
со Уставот и со сојузните закони, како и работите 
во врска со објавувањето на сојузните прописи. 

Член 4 , 
Со цел за раководење со работата на Секрета-

ријатот, како и за расправање за предлозите на 
прописи и мерки во областа на законодавството и 
организацијата, и за другите начелни и поважни 
прашања од делокругот на Секретаријатот, се фор-
мира колегиум. 

За расправање на стручните прашања од рабо^ 
тата на Секретаријатот постои стручен колегиум. 

Член 5 
Во Секретаријатот постојат Биро за документа-

ција и Отсек за административни работи. 
Бирото за документација ги врши следите ра-

боти: собира и чува документационен материјал по-
требен за вршење стручни работи во Секретарија-
тот; води евиденција за сојузните прописи и за 
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оние републички прописи што се донесени врз 
основа на овластувањата во сојузните прописи; 
води евиденција за сојузните органи на управата, 
со податоците за врвното оснивање, за извршените 
промени и за укинувањето, к^ко и евиденција за 
надлежноста на ,тие органи со постојани употпо^1-
нувања; вода потребни податоци за сите државни 
органи и за органите на општественото управува-
ње; ги врши другите работи во врска со службата 
за документација што ќе му се стават во задача. 

Отсекот за административни работи ги врши 
особено: работите на персоналната администрација; 
составува нацрт на претсметка; ги врши работите 
на економатот и на сметководството доколку тие ра-
боти не ги вршат соодветните служби на Со-
јузниот извршен совет; административните работи 
во потесна смисла, како и техничките работи околу 
подготвување на состаноците на колегиумот. Бо 
Отсекот се вршат техничките работи околу при-
готвувањето на материјали за седниците на Соју-
зниот извршен совет и на неговиот Координацио-
нен одбор, како и административно-техничките 
работи околу подготвувањето на состаноците и со-
ветувањата што ги свикува секретарот' или Прав-
ниот совет на Сојузниот извршен совет. 

Члан 6 
Работите на Секретаријатот се вршат и преку 

стручни комисии, ако за тие работи се потребни 
посебни-проучувања или друга стручна соработка, 
што не можат да се обезбедат во рамките на Се-
кретаријатот. 

II. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Секретар 
Член 7 

На чело на Секретаријатот стои и со ќе опаѓа 
работа раководи секретар. 

Во случај на отсутност или подолга спреченост, 
секретарот го заменува лице што ќе го определи 
Сојузниот извршен совет. 4 

Секретарот ги потпишува сите акти на Секре-
таријатот, ако со одредбите од овој правилник или 
со посебно решение на секретарот не е определено 
поинаку. Секретарот не може на други службени 
лица да го пренесе правото за потпишување на 
актите што им се упатуваат на одборите на Соју-
зниот извршен совет или на републичките извр-
шни совети. 

Чл^н 8 
Секретарот е должен да му обрнува ,внимание 

на Сојузниот извршен, совет и на другите сојузни 
органи за несогласноста на одделни прописи со 
Уставот и со сојузните закони, како и за потребата 
од регулирање на одделни поважни прашања од 
значење за изградбата на правниот систем, ако тие 
работи не спаѓаат во ̂  надлежност на некој друг 
сојузен орган на управата. 

Член 9 
Секретарот го организира вршењето на рабо-

тите во Секретаријатот, ги бпределува задачите и 
дава упатства за работа, се грижи за унапредува-
њето на службата и на ^ггручката работа. 

Секретарот определува кој помошник ќе рако-
води со одделен сектор од работата на Секретари-
јатот, како и со коаа група работи ќе раководат 
одделни самостојни советници, а може, според по-
треба, да им доделува на нив и работи што не 
спаѓаат во групата работи со која раководат. 

Секретарот ги распоредува службениците на 
работните места. 

Член 10 
Секретарот решава за службеничките односи 

за сите службеници на Секретаријатот, освен за 
оние за чии службенички односи решава Сојуз-
ниот извршен совет или секретарот на Сојузниот 
извршен совет. 

Секретарот е највисрк дисциплински старе-
шина на службениците Јна Секретаријатот, Одредеа 

лени дисциплински овластувања секретарот може 
да пренесе на помошниците. 

Член 11 
Секретарот формира стручни комисии и ги 

именува нивните членови. 
Секретарот им дава одобрение на службени-

ците на Секретаријатот за учествување во работа-
та на стручните комисии што ги формираат други 
органи, а кога е тоа потребно, им дава и упатства^ 
за работата во тие комисии. 

Член 12 
Секретарот се ѓрижи приправниците во Секре-

таријатот во текот на приправничката служба да 
се запознаат со работите на Секретаријатот и со 
организацијата како и со работењето на органите 
чие познавање им е потребно за звањето за кое се 
подготвуваат. 

Помошници на секретарот 
Член 13 

Секретарот има двајца помошници. 
Помошнифгге раководат со работите од опре-

делен сектор на работата. Во еден сектор на рабо-
тата спаѓаат Групите на работите: за политичко-
организациони Дописи, за управни прописи, за 
прашања на организацијата, за прописи од обла-
ста на просветата и културата, здравјето и соци-
јалната заштита, и за кривичноправни и казнени 
прописи, а во друг сектор на работата спаѓаат гру-
пите на работите: за стопански и финансиски про-
писи, за имотноправни прописи, за прописи од ра-
ботните односи и социјалното осигурување, и за 
следење и преглед на прописите. 

Помошниците му помагаат на секретарот и во 
другите работи што тој ќе им ги определи. 

Член И 
Помошниците ја усогласуваат работата на сек-

торот на работата со кој раководат, според упат-
ствата што им ги дава секретарот. -

Помошниците за својата работа му се одговор-
ни на секретарот. 

Во случај на отсутност или подолга спреченост 
на помошникот, него го заменува службеникот на 
Секретаријатот што ќе го определи секретарот. 

Член 15 
Помошниците ги потпишуваат актите што со-

држат забелешки за нацртите на правилници, на-
редби и управни упатства што ги изработуваат 
други органи на управата, како и оние акти за кои 
ќе ги овласти секретарот. 

Член 10 
Секретаријатот може да има и државен со-

ветник. 
Секретарот може на државниот советник да 

му го довери раководењето со работите од опре-
делен сек,тор на работата. 

Државниот советник за својата работа му од-
говара на секретарот. 

3. Самостојни советници 
Член 17 

Со работата во определена група работи рако-
водат самостојните советници според упатствата од 
помошникот, на кого непосредно му одговараат за 
својата работа, ако секретарот не определи пои-
наку. с 

Во случај на отсутност или подолга спреченост 
на самостоен советник, него го заменува службе-
никот на Секретаријатот што ќе го определи се-
кретарот. 

Член 18. 
Во рамките на работите од, групата со која ра-

ководат, самостојните советници ги организираат 
работите, соработуваат со заинтересираните органи,, 
учествуваат во работата на комисиите, на скуп-
штинските и други тела и подготвуваат потребни 
реферати и тези. 

Член 19 
Самостојните советници се одговорни за струч-

ната и техничката обработка на прописите што се 
подготвуваат во областа на работите со кои рако-
водат. 
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Исто така, тие се должни со стручните слу^ 
жбеници да ги разгледуваат нацртите на прописи 
што ги подготвуваат други органи од гледиштето 
на единството на правниот систем, на материјата 
и на праБиотехничката обработка, и во таа смисла 
да изработуваат забелешки и мислења за тие на-
црти. 

Член 20 
Самостојните советници се должни да се гри-

жат за стручното усовршување на стручните слу-
жбеници од односната група и особено Да ги упа-
туваат во проблемите на праксата во областа на 
работите со кои раководат. 

Самостојните советници ци ги доделуваат на 
стручните службеници предметите во работа и им 
даваат упатства за работа по конкретните работи. 

Член 21 
Самостојните советници се должни да ,подне-

суваат повремено извештај за работите со.кон ра-
ководат, како и да даваат мислење за работата на 
стручните службеници со цел за нивно оценување. 

Член 22 
Самостојните советници можат" да добијат о-

пределена положба и соодветен Тголожбен додаток. 
4. Стручни службеници 

Член 23 
На самостојниот советник му помагаат во рабо-

тата стручните службеници, и тие на него непо-
средно му се одговорни за својата работа. 

Стручните службеници можат да вршат опре-
делени работи и под непосредно раководство на 
секретарот кога тоа секретарот ќе го определи. 

Како стручни службеници во овој правилник 
се подразбираат службениците во звање на пови-
сок советник, советник, повисок референт и ре-
ферент. 

Член 24 
Стручните службеници особено се должни: да 

вршат работи во врска со изработката на- реферати 
и тези, на нацрти на прописи и сл., да подготву-
ваат погребни документации во врска со изработ-
ката на нацрти на прописи, да го следат и го про-
учуваат домашното и странското законодавство, а 
особено прашањата од областа на групата работи 
во која работат, како и да вршат други работи што 
ќе им се доверат. 

5. Службеници во Бирото за документација 
Член 25 

Со работата на Би,рото за документација рако-
води шеф на бирото, кој за својата работа непо-
средно му одговара на помошникот што ќе го опре-
дели секретарот. 

Шефот на бирото е до,лжен на службениците 
ана Секретаријатот да им дава податоци од дело-
кругот на бирото што се потребни за службена 
работа во Секретаријатот. ' 

Во случај ма отсутност на шефот на би,рото, него 
го заменува службеникот на Секретаријатот што ќе 
го определи секретарот. 

Член 26 
Бирото има потребен број службеници, кои ра-

ботат според упатствата од шефот на бирото и на 
него непосредно му се одговорни за својата ^работа. 

6. Службеници во Отсекот за административни 
работи 

Член 27 
Со работите на Отсекот за административни 

работи раководи шеф на отсекот, кој за правил-
ното, точното, брзото и уредното вршење на рабо-
тите непосредно му е одговорен на секретарот. 

Шефот на отсекот ракува со печатите, жиго-
вите и штембилите на Секретаријатот, и тој ја 
поднесува одговорноста за нивната евентуална 
злоупотреба. 

Во случај на отсутност на шефот на отсекот, 
него го заменува службеникот на Секретаријатот 
што ќе го определи секретарот. 

' Член 28 
Отсекот има потребен број -службеници, кои рач 

богат според упатствата од бЈефбт на отсекот и на 
него непос,редно му се одговорни за својата работа, 

III. КОЛЕГИУМ И СТРУЧЕН КОЛЕГИУМ 
Член 29 

Колегиум составуваат помошниците на секре-
тарот, како и други службеници на Секретаријат 
тот што ќе ги определи секретарот. 

Во колегиумот^ влегуваат, според одлуката од 
Сојузниот извршен иовет, и претседателот на Прав-
ниот совет на Сојузниот извршен совет, секретари-
те за правосудни работи и за општа управа на 
Сојузниот извршен совет и помошникот на секре-
тарот за општи стопански работи на Сојузниот из-
вршен совет што ќе го определи секретарот за 
општи стопански работи. 

Колегиумот по потреба го свикува и со него 
раководи секретарот. 

. Членовите на колегиумот можат да предложат 
во дневниот ред на состанокот да се внесат и пра-
шања што не се предвидени во дневниот ред.' 

Член 30 
Во колегиумот особено се расправаат: основ-

ните проблеми што се јавуваат во врска сов изра-
ботката на нацрти на прописи или мерки што му 
се предлагаат на Сојузниот извршен совет; пова-
жните нацрти на прописи за кои Секретаријатот 
е должен да дава забелешки; објаснувањата што 
Секретаријатот е должен да ги дава врз основа ,на 
важечките прописи и поважните правни мислења, 
како и други прашања што к'е ги изнесе, секретарот. 

Членовите на колегиумот, кои се службеници 
на Секретаријатот, ги расправаат и основните 
прашања на внатрешната организација и на персо-
налнета политика. 

Член 31 
За состанокот на колегиумот се вода записник 

кој содржи: датум, имиња на присутните членови, 
дневен ред, поважни заклучоци за одделни пра-
шања од дневниот ред, како и мислења на одделни 
членови на колегиумот, ако тие го побараат тоа. 

Член 32 
Заклучоците на колегиумот, што претставуваат 

упатства за работа во Секретаријатот, им се сооп-
штуваат, по правило, на службениците на Секрета-
ријатот. Кои заклучоци ќе им се соопштуваат на 
службениците решава секретарот. 

Член 33 
Стручен колегиум сочинуваат сите самостојни 

советници и советниците според звањето. 
Стручниот колегиум го свикува секретарот за-

ради давање мислење по определени прашања. 
IV. ОДНОСИ СПРЕМА ПРАВНИОТ СОВЕТ НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ, СПРЕМА РЕПУ-
БЛИЧКИТЕ СЕКРЕТАРИЈАТИ ЗА ЗАКОНОДАВ-
СТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА^ СПРЕМА ПРАВНИТЕ 

СЛУЖБИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА 

Член '34 
Секретаријатот подготвува материјали за сед-

ниците на Правниот совет на Сојузниот извршен 
совет к на неговиот Работен одбор, се грижи за 
извршувањето на заклучоците на Правниот совет 
и не неговиот Работен одбор и за Советот ги врши 
административно-техничките работи. 

Член 35 
Со цел за усогласување и унапредување на 

работата по прашањата од заеднички интерес, Се-
кретаријатот одржува состаноци со претставниците 
на републичките секретаријати за. законодавство и 
организација и ги известува нив за својата работа. 

Секретаријатот може да ги повика републи-
чките секрета,ријати за законодавство и организа-
ција на соработка при изработката на сојузни за-
кони и да им ги праќа сојузните прописи заради 
ставање забелешки. Секретаријатот може да ги 
повика' републичките секретаријати за законодав-
ство и организација заради разгледување на про-
блемите од изградбата на правното и општественото 
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уредување, како и заради организирање на спрове-
дувањето на сојузните закони. 

Член 36 
Секретаријатот, во заедница со републичките 

секретаријати за законодавство и организација, 
може да организира курсеви за стручно образова-
ние и усовршување на службениците на правните 
служи, како и на службениците на народните од-̂  
бори, кои работат на прашањата на законодав-
ството и организацијата. За таа цел тој може да 
издава и п,рирачници и други стручни книги и пу--
бликации, како и да организира соработка во други 
форми. 

Член 37 
По барана од републичките секретаријати за 

законодавство "И организација Секретаријатот дава 
мислење и забелешки за нацртите на републичките 
прописи што се во врска со сојузните прописи, како 
и мислење за смислата на одделни одредби од соју^ 
зните прописи, ако за тоа не е надлежен некој друг 
сојузен орган. 

Член 33 
Во работите околу изработката на прописи што 

се однесуваат до други сојузни органи.на управата, 
Секретаријатот може да одржува состаноци со 
претставниците на тие органи. 

Секретаријатот може да одржува посебни со-
станоци и со претставници на правните служби од 
овие органи, со цел за унапредување работата на 
изработката на прописи. 

V. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 
Член 39 

Актите што ги прима Секретаријатот се заве-
дуваат во деловодникот и, според видот на рабо-
тите, им се даваат во работа на самостојните со-
ветници или на организационите единици. 

Службеникот што го врши распоредувањето на 
поштата е должен да го известува секретарот за 
приемот на сите поважни акти, според упатството 
од секретарот. 

Член 40 
Службата дежурство во Секретаријатот се врши 

секбј работен ден по редовното работно време, во 
времето што ќе го определи секретарот. 

VI. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
Член 41 

Во Секретаријатот може да има најмногу Ј 4 ра-
ботни места, кои се распоредени на следниов начин: 

1) секретар — — — -г- — — - — 1 
2) личен административен секретар во зва-

ње референт - — — — — — — 1 
3) Помошници на секретарот - — — — 2 
4) државен советник — — — — — — 1 
5) за грхпа работи за политичко-организа-

циони прописи: 
самостоен советник — — — — — 1 

со двајца стручни службеници од кои: 
во звање советник — - — — — — 1 
во звање повисок референт — — — 1 

6) за група работи за управни прописи: 
самостоен советник — — — — — 1 

со четири стручни службеници, од кои: 
во звање советник — — — "— — — 2 
во звање повисок референт — — — 2 

7) за група работи за прописи од областа 
на просветата, културата, здравјето и социјал-
ната заштита: 

самостоен советник — — — - — 1 
со тројца стручни службиници, од кои: 

^ во звање советник — - — — — — 2 
во звање повисок референт — — — 1 

8) за група работи за стопански и финан-
сиски прописи: 

самостоен советник — — — — - 1 
со еден стручен службеник во звање со-

ветник — — — — — - — - — — 1 
9) за група работи за имотноправни ПЈКН 

пиен: 

самостоен советник - ' - — - - - 1' 
со четири стручни службеници, од кои: 

во звање советник —̂ — — — - . - . 2 
во звање повисок референт — - - 2 

10) за група работи за преписи од работни-
те односи и социјалното осигурување: 

самостоен советник — — - - - - . ^ 
со еден стручен службеник 

во звање повисок референт — - - 1 
11) за група работи за кривичноправни и 

казнени прописи: 
самостоен советник — — - - - 1 

со стручен службеник во звање повисок рефе-
рент — - — — — — — - I 

12) за група работи за прашања на органи-
зацијата: 

самостоен советник — — — - - 1 
со двајца стручни службеници, од кои: 

во звање повисок референт — — — 2 
13) за група работи за следење и преглед на 

прописите: 
самостоен советник — — — — — 1 

со шест стручни службеници, од кои: 
во звање советник — — — — — — 2 
во звање повисок референт — — — 2 
во звање референт — — — — — — 2 

14) во Бирото за документација: 
шеф на бирото во звање повисок рефе-
рент — - - - — — — — - — 1 
во звање референт — — — — — - 3 
во звање администратор — — — - 1 

15) во Отсекот за административни работи: 
'шеф на отсекот во звање администратор 1 
во звање администратор — — — — 4 
во звање дактилограф 1а и 16 класа — 16 
помошни службеници — — - — — 3 

16) во Секретаријатот на Правниот совет на 
Сојузниот извршен совет: 

службеник во звање повисок референт 1 
административен секретар во звање ре-
ферент — — — —' — — — — 1 
дактилографи 1а класа - — - — 2 
шофер —. — — — — — — — — 1 

17) шофери во Секретаријатот за законо-
давство и организација на Сојузниот из-
вршен совет — — — — — — — 2 

Покрај работните места предвидени во ставот 
1 од овој член, во Секретаријатот постојат и 6 
работни места на приправници. 

Член 42 
На работните места предвидени за самостојни 

советници се назначуваат, по правило, службеници 
во звање советник или повисок советник. 

Секретарот може работите предвидени за зва-
њето советник да им ги довери и на службениците 
во звање повисок референт, а работите на повисо-
киот референт — на референтите. 

Член 43 
Во Секретаријатот службениците можат да сз 

назначуваат и унапредуваат под општите услови 
само во звањата и во рамките на бројот на работ-
ните места утврдени со членот 41 од овој правилник. 

Член 44 
Нови организациони единици во Секретарија-

тот можат да се основуваат, а постојните да се 
соединуваат само со измена на овој правилник. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 45 

Овој правилник се применува од 5 ноември 1957, 
година. 

Член 46 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 1722 

5 ноември 1957 година 
Белград 

Секретар 
за законодавство и организација 

на Сојузниот извршен совет, 
др Леон Гершковиќ, с. р. 
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Врз основа на членот 81 од Законот за држав-
ната управа („Службен ЈШСТ на ФНРЈ", БР. 13/66), 
а во врска со точката 1 од Одлуката за 6власту-
вање одделни секретаријати на Сојузниот извршен 
совет да донесат правилник за својата ина гре-
шна организација " („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/56), а во согласност со Сојузниот извршен 
совет, Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕКРЕ-
ТАРИЈАТОТ ЗА ОПШТА УПРАВА НА СОЈУЗНИ-

ОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
I. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

Член 1 
Работите на Секретаријатот за општа управа на 

Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: 
Секретаријатот), ч^ј делокруг е определен со чле-
нот 28 од Законот за сојузните органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56) ги вршат 
секретарот, помошникот на секретарот, началникот 
на одделение, самостојните советници, шефовите 
на отсеци, референтите и другите службеници. 

Член 2 
Стручните работи од делокруг на Секрета-

ријатот ги вршат: 
1) Одделението за стручно^ издигнување на 

службениците; 
2) Отсекот за звања и плати; 
3) Отсекот за инспекција на платите; 

- 4) Отсекот за инспекцијо на администрацијата; 
5) Самостојниот советник за службеничкиот 

систем; 
6) Самостојниот советник за работи на органи-

зацијата и систематизацијата; 
7) Самостојниот советник за управната по-

стапка. 
Работите на архивата, сметководството, пероо-

налната администрација и економатот ги врши От-
секот за општи работи, како самостоен отсек. 

Член 3 
За вршење определени управни и стручни ра-

боти при Секретаријатот постојат: Комисија за 
службенички прашања, Совет за прашања на орга-
низацијата и унапредувањето на јавната управа 
и комисии за стручни испити. 

Член 4 
Секретаријот ги вршЛ надзорните права пред-

видени во членот 46 од Законот за државната 
управа спрема Бирото за организација на управата 
и стопанството, као управна установа. 

с 

. Член 5 
Во делокругот на Одделението за стручно 

издигнување на кадрите спаѓаат: 
работите во врска со стручното издигнување 

на кадрите и со спроведувањето на прописите за -
стручното образование, за приправничката пракса, 
за полагањето на стручните испити и за оценување-
то на службениците; работите во врска со изработ-
ката на програми на стручните испити и со ука-
жувањето на стручна помош на државните органи 
и установи во таквите работи; преземањето на мерч 
ни за организирање на дописни курсеви, семинари, 
како и за издавање прирачници и други стручни 
публикации со цел за образование и усовршување 
на службениците; работите во врска со спроведу-
вањето на прописите за управните школи; следење-
то и анализата на податоците за состојбата на кад-ч 
рите во одделни државни органи, установи и слу-
жби, односно џо државната управа воопшто, 
И предлагањето на потребни мерки. 

Член 6 
Отсекот за звања'и плата ги врши стручните 

и административнѓИте ^аботи за Комисијата за слу-. 
жбенички прашања (член 13). 

Член 7 
Во делокругот на Отсекот за инспекција на 

платите спаѓа оцената на законитоста на решени-
јата на сојузните. органи и установи за назначу-
вање, како и на другите решенија за службенички^ 
те односи, што повлечуваат промена на звањето 
или промена во платата, кога е давањето на таа 
оцена предвидено со посебни прописи. 

Член 8 
Во делокругот на Отсекот за инспекција на 

администрацијата спаѓаат: следењето на состојбата 
и проучувањето на проблемите на административ-
ното работење во органите на јавните служби, 
прегледувањето на административното работеле на 
сојузните органи на управата и установи и укажу-
вањето-на стручна помош во областа на админи-
стративното работење. 4 

Член 9 
Во делокругот на самостојниот советник за 

службеничкиот систем спаѓаат: 
работите во врска со спроведувањето и приме-

ната Ла сојузните прописи за службениците, при-
готвувањето на тие прописи и соработката на тоа' 
со други органи; разгледувањето на прописите за 
службеничките односи што ги донесуваат сојузните 
државни органи и установите што се основани од 
тие органи (во натамошниот текст: установите), со 
цел за давање согласност кога е тоа пропишано; 
водењето на еводенција за прописите за службе-
ниците што ги донесуваат републичките и локал-
ните органи и утврдувањето на согласноста на тие 
прописи со сојузните прописи. 

^ Член 10 
Во делокругот на самостојниот советник за ра-

боти на организацијата и систематизацијата спа-
ѓаат: 

работите во врска со спроведувањето на соју-
зните прописи за организацијата на сојузните ор-
гани на управата и установи; приготвувањето одно^ 

,ен о соработка во приготвувањето и во предлагањето 
на прописи и мерки во врска со организацијата на 
сојузните органи на управата и установи; разгле-
дувањето на прописите за работењето и за внатре-
шната организација на оние органи и установи на; 
чии прописи дава согласност Секретари^от; воде-
њето на евиденција за состојбата на Организаци-
јата на сојузните органи и установи, проучувањето 
и следењето на проблемите на нивната организација 
и метод на работа, давањето на мислења и укажу-
вањето на стручна помош во врска со^овие праша-
ња, како и стручните и административните работи 
за Советот за прашања на организацијата и унапре-
дувањето на јавната управа. 

Член 11 
Во делокругот на самостојниот советник за 

управната постапка спаѓаат работите во врска со 
спроведувањето на Законот за општата управна 
постапка: приготвување нацрти на прописи и об-
расци; присобирање, средување и анализирање на 
податоците за примената на законот, приготвување 
на прописи и предлагање на мерки во врска со тоа, 
како и евиденција за прописите за посебните по-
стапки. 

Во делокругот на овој советник спаѓаат и рабо-
тите од надлежноста на Секретаријатот ,што не се 
во делокругот на некоја друга организациона еди-
ница, 

Член 12 
Во делокругот на Отсекот за општи работи 

спаѓаат: 
приготвувањето на решенија за службеничките 

и работните односи на службениците и работни-
ците на Секретаријатот и водењето на персонал' 
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ната евиденција за оеие службеници; работите во 
врска со приготвувањето и извршувањето не прет-
сметката, работите на сметководството и еконо-
матот, како и канцелариското и архивското рабо-
тење" на Секретариј авот. 

И. КОМИСИИ, СОВЕТ, КОЛЕГИУМ 
1. Комисија за службенички прашања 

Чл^н 13 
Комисијата за службенички прашања ги врши 

овие работи: 
1) ги разгледува предлозите на сојузните 'ор-

гани за давање претходна согласност на решени-
јата за службеничките односи за кои таа согласност 
е посебно пропишана и му подава ќа секретарот 
за општа Управа на Сојузниот извршен совет 
предлози во врска со тоа; 

2) дава согласност за ослободување од полага-
њето на стручниот испит на службениците во слу-
чаите во кои комисијата е надлежна според по-
себни прописи; 

3) ги разгледува жалбите на службениците про-
тив првостепените решенија за службеничките од-
носи и му предлага на секретарот решенија по тие 
жалби; 

4) ги разгледува Приговорите против забеле- -
шките на Отсекот за инспекција на платите и му, 
предлага на секретарот решенија во врска со тие 
приговори. ѕ 

Комисијата му дава на секретарот мислење за 
нацртите на прописи и за другите прашања од 
областа на службеничките односи. 

Член 14 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

службенички прашања ги именува и разрешува 
секретарот. 

Со работата на комисијата раководи претсе-
дател. 

Поблиски одредби за составот и работата на 
комисијата пропишува секретарот со правилник за 
работата. 

2. Совет за прашања на организацијата и 
унапредувањето на јавната управа 

Член 15 
Секретаријатот има Совет за прашања на орга-

низацијата и унапредувањето на јавната управа, 
кој е советодавен орган ца Секретаријатот. 

Составот, содржината и начинот на работа на 
Советот се утврдени со Одлуката за Советот за 
прашања на организацијата и унапредувањето на 
јавната управа („Службен лист ћа ФНРЈ", бр. 27/57). 

3. Стручни комисии 
Член 16 

Во Секретаријатот постојат постојани комисии 
за стручни испити на службениците на сојузните 
органи и установи, ако е предвидено со прописите 
да ги оснива Секретаријатот. 

Во Секретаријатот можат да се формираат 
и други стручни комисии за проучување на опре-
делени прашања и за изработка на нацрти на про-
писи од делокругот на Секретаријатот. 

Членовите на овие стручни комисии ги име-
нува и ги разрешува секретарот. 

4. Колегиум 
Член 17 

Заради распрашувањето одделни начелни и 
други 'поважни прашања што се однесуваат до 
организацијата и другите работи од делокругот на 
Секретаријатот, во Секретаријатот се формира ко-
легиум. 

Во колегиумот влегуваат: помошникот на се-
кретарот, началникот на одделение, самостојните 
советници, шефовите на отсеци, шефот "на Бирото 

за организација на управата и стопанството и дру-
гите службеници на Секретаријатот што ќе ги 
определи секретарот. 

Состаноците на колегиумот по потреба ги сви-
кува и со нив раководи секретарот. 

Член 18 
На состаноците на колегиумот са расправуваат: 

основните проблеми што се јавуваат во врска со 
изработка на нацрти на прописи или мерки што му 
се предлагаат на Сојузниот извршен совет; пова-
жните нацрти на прописи за кои Секретаријатот 
е должен да дава забелешки, како и објаснувањата 
што ги дава Секретаријатот; поважните прашања 
на внатрешната организа-ција и персоналнато слу-
жба и другите праТпања што ќе ги изнесе секре-
тарот. 

Член 19 
За состанакот на колегиумот се води записник, 

кој содржи: датум, имиња на присутните членови, 
дневен ред, поважни заклучоци во врска со одделни 
прашања на дневниот ред, како и мислења на 
одделни членови на колегиумот, ако тие го побараат 
тоа. 

Член 20 
Секретарот одлучува кои заклучоци ќе им се 

соопштуваат на службениците. 
Заклучоците на колегиумот што претставуваат 

упатство за работата во Секретаријатот ќе им се 
соопштуваат, по правило, на службениците на Се-
кретаријатот. 

III. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Секретар 
Член 21 

Со работата на Секретаријатот раководи и го 
претставува секретар. ^ 

Во случај на отсутност или подолга спреченост, 
секретарот го заменува лицето што ќе го определи 
Сојузниот извршен совет. 

Член 22 
,Секретарот ги потпишува сите акти на Секре-

таријатот, ако со одредба на овој правилник или 
со посебно решение на секретаров не е определено 
поинаку. Секретарот не може врз други службеници 
на Секретаријатот да го пренесе правото за потпи-
шување на актите што им се упатуваат на одборите 
на Сојузниот извршен совет. 

Секретарот дава мислења за нацртите на про-
писи и на други акти што му се доставуваат врз 
основа на членот 51 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен' совет, дава согла-
сност на прописите за кои е предвидена согласност 
на Секретаријатот и дава објасненија за примена на 
сојузните прописи за службениците. ' 

Член 23 
Секретарот е должен да им обрнува внимание 

на Сојузниот извршен совет и на другите сојузни 
органи кога одделни прописи што се однесуваат на 
работите од делокругот на Секретаријатот не се 
согласуваат со сојузните закони и други прописи, 
како и кога постои потреба од регулирање на ва-
жните прашања од оваа област и од преземање на 
потребни мерки, ако тоа не спаѓа во надлежност 
на некој друг сојузен ^рган. 

Член 24 
Секретарот ја организира работата во Секрета-

ријатот, ги определува задачите и дава упатства 
за работа, се грижи за унапредувањето на слу-
жбата и на стручната работа. V 

Секретарот може на одделни организациони 
единици Ж им доверува вршење и на други работи 
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што не спаѓаат во делокругот на таа организациона 
единица. 

Член 25 
Секре-тарот решава за службеничките односи 

на сите службеници на Секретаријатот, освен оние 
за чии службенички односи решава Сојузниот извр-
шен ^овет. 

Секретарот е највисок дисциплински старешина: 
Член 26 

Секретарот ги формира стручните комисии и ги 
именува и ги разрешува нивните членови. 

Секретарот им дава одобрение на службениците 
на Секретаријатот за учествување во работата на 
стручните комисии што ги формираат други' ор-
гани, а кога е тоа потребно им дава и упатства за 
работата во тие комисии; 

Член 27 
Секретарот се грижи приправниците во Секре-

таријатот во текот на приправничката служба да се 
запознаат со работите и со организацијата чие по-
знавање им, е потребно 'за звањето за кое се при-
готвуваат. 

2. Помошник на секретарот 
Член 28 

Во Секретаријатот постои помошник на секре-
тарот. 

Помошникот му помага на секретарот во вр-
шењето на работите што на секретарот му се ста-
вени во должност. Секретарот ги" определува ра-
ботите што ќе ги врши помошникот. 
3. Началник на одделение, самостојни советници, 
шефови на отссци, референти и други службеници 

Член 29 
Началникот раководи со работата на одделе-

нието. Во вршењето на работите началникот е дол-
жен да се држи за упатствата што му ги издава 
секретарот и на него му е одговорен за својата 
работа. 

Со работата на определена група работи рако-
водат самостојни советници, според упатствата од 
секретарот, на кој- му се одговорни за својата ра-
бота. 

Самостојните советници можат да добијат ,опре-
делена положба и соодветен положбен додаток. 

Во Случај на отсутност или подолга спреченост, 
началникот односно самостојниот советник го за-
менува службеник на Секретаријатот определен од 
секретарот. 

Член 30 4 

Самостојните советници и шефовите на отсеци 
за својата работа му одговараат на секретарот. 

Самостојните советници и шефот на Отсекот за 
инспекција на платите ги имаат овластувањата и 
должностите предвидени во членот 75, а шефовите 
на другите отсеци — овластувањата и должности-
те од членот 76 на Законот з̂ а државната управа. 

Член 31 
Началникот, самостојните советници и шефо-

вите на отсечи се должни повремено да му под-
несуваат на секретарот извештај за работата. 

Началникот, самостојните советници и шефо-
вите на отсеци се долани да се грижат за струч-
ното усовршување на службениците во одделени-
ето, во групата односно отсекот, а посебно да во-
дат сметка приправниците да се запознаат со сите 
работи на кои работи одделението, групата односно 
отсекот. 

Член 32 
Референтите и другите службеници во одделев 

нието, во определена група работи односно во от-
секот, ги проучуваат прашањата и предметите од 
делокругот на одделението, грубата односно отсе-
кот, приготвуваат документација, реферати и ре-
шенија за тие прашања и предмети, работат на 

изработка на прописи, водат потребни евиденции 
и вршат други работи што ќе им се доверат. 

IV. ОДНОСИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ СО ДРУГИ 
ОРГАНИ 

1. Односи со Бирото за организација на. управата к 
стопанството 

Член 33 
Бирото за организација на управата и стопан-

ството, спрема кое Секретаријатот врши надзорни 
права, е должно да му ги доставува на Секретари^ 
јатот своите акти донесени вон управната постапка^ 

Во вршењето на правото на надзор Секретар 
риј атот може да ги укине или поништи овие акти! 
ако се во спротивност со закон или со други про-4 
пиен. 

Бирото за организација на управата и стопан^ 
ството поднесува пре.ку Секретаријатот предлог на 
претсметката на приходите и расходите, предлог 
на систематизацијата на работните места, како и 
предлози на прописи што му ги упатува на Сојуз-
ниот извршен совет или на негови одбори, а два 
пати годишно е должно да му поднесе извештај за; 
својата работа. 

Член 34 
Во вршењето на правото на надзор спрема Би-

рото за организација на управата и стопанството 
Секретаријатот дава согласност на планот и програм 
мата за работа на Бирото, на предлогот' за систе-
матизација на работните места, на назначувањата 
и разредувањата^ на старешините на неговите 
основни организациони единици; може да му го 
определува приоритетот на одделни задачи, да му 
става одделни задачи во рамките на неговиот дело-
круг и да му издава стручни упатства за работа. 

2. Односи со другите органи 
Член 35 

Со цел за спроведување на сојузните закони 
и други простион, Секретаријатот има право од 
сојузните органи и установи да бара податоци за 
состојбата и з^ проблемите на работите од дело-
кругот на Секретаријатот. 

Член 36 
Покрај овластувањата што според Законот за 

државната управа му припаѓаат спрема републич-
ките органи на управата Секретаријатот, со цел за 
усогласување на работата во управните работи што 
спаѓаат во работите на општата управа, одржува 
заеднички состаноци со претставниците на Секрета-
ријатите за општа управа на републичките извршни 
совети. 

V. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
Член 37 

Во Секретаријатот има 56 работни места, кои се 
расподелени на следниот ТЈЅЧЅн:' 

1) секретар — — — 1 
2) помошник на секрета-

рот — — — 1 
3) во Одделението за 

стручно издигање на 
службениците: 
1 началник на одделеа 
ние — — — 1 советник 
4 службеници — 1 советник 

2 виши референти 
1 пристав 

4) во Отсекот за звања и 
плати: 
1 шеф на отсек — — 1 советник 
2 службеника - 2 виши референти 

5) во Отсек за инспекција 
на платите: 
1 шеф на отсек — — 1 советник 
6 службеници — 3 виши референти 

2 референтни 
1 канц. референт 
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6) во Отсекот за инспек-
ција на администраци-
јата: 

1 шеф. на отсек - 1 виши референт 
2 службеника — — 1 виши референт 

1 референт 
7) за службеничкиот си-

стем: 
1 самостоен советник 
4 службеника — 

1 советник 
3. советници 
1 пристап 

д) за работи на организа-
цијата и за системати-
зација: 
1 самостоен советник 1 советник 
5 службеници — 2 советник а 

2 виши референти 
1 референт 

9) за управната постапка: 
1 самостоен советник 1 советник 
4 службеници г— 1 советник 

3 виши референти 
10) во, Отсекот за општи 

работи: 
1 шеф на отсек 
1 службеник во канце-
ларијата на секретарот 
референт — — — 
писарница — — 

— 1 референт 

служба преписи — 

шофер — - — 
разнесување на пош-
тата — — — 
одржување чистота — 

1 канцелар., референт 
1 еметковен референт 
1 администратор 
1 канцелар, референт 
2 архивари I класа 
9 дактилографи 

1а класа 
1 шофер 

1 помошен службеник 
2 чистачки 

Член 38 
Покрај работните места наведени во претход-

ниот член, во Секретаријатот постојат и три ра-
ботни места за приправници. 

, Член 39 
Секретарот може работите што се предвидени , 

за звањето советник да им ги довери и на службе-
ниците во звање виши референт, а работите не 
вишиот референт — на референтите. 

Член 40 
Во Секретаријатот службениците можат - да се 

Назначуваат и да се унапредуваат под општите у-
слови само во звањата и во рамките на бројот на 
работните места утврдени со членот 37 на овој пра-
вилник. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 41 

Овој правилник се применува од 5 ноември 1967 
година. 

Член 42 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 16545 

б ноември 1957 година 
Белград 

Секретар 
за општа управа на Сојузниот 

извршен сонет, 
Вуксаи Љумовиќ, е. р. 

598. 
Врз основа на членот 81 став 1 од Законот за др-

жавната утрава („Службен ли^г на ФНРЈ", бр. 
13/56), во врска со точката I од Одлуката за овла-
стување одделни секретаријати на Сојузниот извр-
шен совет да донесат правилник за својата внатре-
шна организација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/56), а во согласност со Сојузниот извршен совет, 
Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот 
извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СЕКРЕ-
ТАРИЈАТОТ ЗА -ПРАВОСУДНИ РАБОТИ НА СО-

ЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
I. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

Член 1 
Работите на Секретаријатот за правосудни ра-

боти на Сојузниот извршен совет (во натамошниот 
текст: Секретаријатот), чиј делокруг е определен со 
членот 26 од Законот за сојузните ортани на упра-
вата, ги вршат секретарот, помошникот на секре-
тарот, самостојните советници со референтите и 
административните службеници. 

Член 2 
Стручните работи од делокругот на Секретарија-

тот ги вршат: 
1) самостојниот советник за организационо-прав-

ни прашања; 
2) самостојниот советник за прописи од областа 

на правосудството; 
3) рефератот за работи на помилувањата; 
4) рефератот за работи на судската статистика. 

Член 3 
Во делокругот на самостојниот советник за оруа-

низационо-правни прашања спаѓаат: 
1) следењето на работата на судовите, јавното 

обвинителство и јавното правобранителство и проу-
чувањето на прашањата во врска со нивната органи-
зација и работење; 

2) проучувањето на начелните прашања на пра-
восудната управа, како и соработката со републич-
ките секретаријати за правосудна управа во врска 
со прашањата што се од општо значење за право-
судната управа; 

3) следењето и проучувањето на работата на 
адвокатурата и изработката на предлози во врска со 
прашањата од општ интерес за адвокатурата; 

4) приготвувањето на извештаи за . Сојузниот 
извршен совет за работата и работењето на судови-
те, јавното обвинителство и јавното правобранител-
ство. 

Член 4 
Во делокругот на самостојниот советник за про-

писи од областа на правосудството спаѓаат: 
1) приготвувањето на нацрти на прописи од 

областа на правосудството и проучувањето на оддел-
ни прашања во врска со примената на правосуд-
ното законодавство; 

2) давањето на мислења за нацртите на прописи 
што ги изработуваат други органи; 

3) разгледувањето на прашањата во врска со ра-
ботите на меѓународната правна помош, како и да-
вањето на упатства и објасненија за спроведување 
на оваа помош. 

Член 5 
Во делокругот на рефератот за работи на суд-

ската статистика спаѓаат: 
1) работите во врска со организацијата на ста-

тистичката служба во судовите; 
2) средувањето, обработувањето и анализата на 

статистичките податоци за работењето на судовите; 
3) изработката на годишен статистички изве-. 

штај за работата на судовите. 
Член 6 

Во Секретаријатот постои и Општ отсек, во чиј 
делокруг спаѓаат: 
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1) персоналиата администрација; 
2) приготвувањето и извршувањето на прет-

епаната, како и службите сметководство и еко-
номат; 

3) канцелариското и архивското работење и 
друго адмшшстративно-техиичко работење. 

Член 7 
Работите на Секретаријатот се вршат и преку 

стручни комисии, ако за тие работи се потребни 
посебни проучувања или друга стручна соработка 
кои не можат да се обезбедат во рамките на Се-
кретаријатот. . 

II. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Секретар 
Член 8 

На чело на Секретаријатот е и со неговата ра-
бота раководи секретар. 

Во случај на отсутност или подолга спрече-
ност на секретарот, него го заменува лице што ќе 
го определи Сојузниот извртен совет.' 

Член 9 
Секретарот е должен да им обрнува внимание 

на. Сојузниот извршен совет и на другите сојузни 
органи за несогласноста на одделни прописи што 
со однесуваат на работите од делокругот на Се-з 
нотаријатот со Уставот и со сојузните закони, 
пано и за потребата од регулирање на одделни 
поважни прашања од значење за правосудството. 

Член 10 
Секретарот го организира вршењето на рабо-

тите во Секретаријатот, ги определува задачите, 
дава упатства за работа и се грижи за унапреду-
вањето на службата и на стручната' работа 

Секретарот ги распоредува службениците на 
работните места. 

Секретарот може, по потреба, на одделни слу-
жбеници од. Секретаријатот да им доделува и ра-
боти што не спаѓаат во групата на работите на 
кои работат или со кои раководат тие. 

Член 11 
Секретарот решава за службеничките односи 

за сите службеници на Секретаријатот, освен за 
оние за чии службенички односи решава Сојуз-
ниот извршен совет или секретарот на Сојузниот 
извршен совет. 

Секретарот е највисок дисциплински стареши-' 
на на службениците на Секретаријатот. Определе-
ни дисциплински овластувања секретарот мозќе 
да пренесе врз помошникот. 

Член 12 
Секретарот ги потпишува сите акти на Секре-

таријатот, ако со одредбите од овој правилник 
или со посебно решение на секретарот не е опре-
делено поинаку. Секретарот не може да го пре-
несе на други службени лица" правото за потпи-
шување на актите што им се упатуваат на одбо-
рите на Сојузниот извршен совет или на репу-
бличките извршни совети.. 

Член 13 
Секретарот формира стручни комисии и ги 

именува нивните членови. . 
Секретарот им дава одобрение на службени-

ците на Секретаријатот за учествување во работа-
та на стручните комисии што ги формираат дру--
ги органи, а кога е тоа потребно — им дава и упат-
ства за работа во тие комисии. 

Члан 14 
Секретарот се грижи приправниците^ во Се-

кретаријатот во текот на приправничката служба 
да се запознаат со работите чие познавање им е по-
требно за звањето за кое се приготвуваат. I 

2. Помошник на секретарот 
Член 15 

Во Секретаријатот постои помошник на секре-
тарот. 

Помошникот му помага на секретарот во вр-
шењето на работите што му се ставени во дол-
жност на секретарот. Секретарот ги определува 
работите што ќе ги врши помошникот. 

Во случај на отсутност или подолга спречеа 
ност на помошникот, него го заменува службеник 
определен од секретарот,. 

3, Самостојна советници 
, Член 16 

Самостојните советници раководат со опреде-
лена група работи односно со рефератот според 
упатствата од секретарот, на кој непосредно му 
одговараат' за својата работа, ако секретарот не 
определи поинаку. 

Во случај на отсутност или подолга спрече-
ност на самостојниот советник, него го заменува 
службеник определен од секретарот. . 

Самостојните советници можат да добијат по-
ложба и соодветен положбен додаток. 

Член ^17 
Во рамките на работите со кои раководат, са-ч 

мостојните советници ги организираат работите, 
соработуваат со заинтересираните органи, учеству-
ваат во работата на комисиите, на скупштинските 
и други тела и приготвуваат потребни реферати 
и тези. 

Член 18 
Самостојните советници се одговорни'за струч-

ната и техничката обработка на прописите што се 
приготвуваат вз групата на работите со која рако-
водат. 

Исто така, тие се должни со референтите да 
ги разгледуваат нацртите што ги приготвуваат дру-
ги органи и да изработуваат забелешки и мислења 
за тие нацрти на прописи. 

Член ОД 
Самостојните советници се должни да се гри-

жат за стручното усовршување на референтите и 
да ги упатуваат во проблемите и потребите на 
праксата во областа на работите со кои раководат. 

Самостојните советници им доделуваат на ре-
ферентите предмети во работа и им даваат упат-
ства за работа по конкретни предмети. 

Член 20 
Самостојните советници се должни повремено 

да поднесуваат извештај за работите со кои ра-
ководат, како и да даваат мислење за ' работата 
на референтите со цел за нивно оценување. 

4. Референти на правни и организациони работи 
Член 21 

Референтите му помагаат во работата на опре-
делен самостоен советник и нему му одговараат 
непосредно за својата работа. 

Референтите можат да вршат определени ра^ 
боги под непосредно раководство на секретарот. 

Референти во смисла на овој правилник се 
службеници на Секретаријатот во звањето совет-
ник, виши референт и референт. 

Член 22 
Референтите се особено должни да ги вршат 

работите во врска со изработката на реферати, 
тези и нацрти на прописи, да приготвуваат потреб-
ни документации во врска со изработката на нач 
црти на прописи, да го следат и проучуваат до-
машното и странското законодавство, а особено 
прашањата од областа на работите на кои рабо-
тат, како и да вршат други стручни работи што 
ќе им се доверат. г 

5. Службеници во Општиот отсек 
Член 23 

Со работите на Општиот отсек раководи шеф 
на отсекот, кој за правилното и брзото вриење на 
работите непосредно му е одговорен на секретарот 
или на службеникот што ќе го определи секрет 
тарот. 
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Шефот на отсекот ракува со штембилите, жи-
говите и печатите на Секретаријатот и е одгово-
рен за нивната евентуална злоупотреба. 

Во случај на отсутност на шефот на отсекот, 
него го заменува службеник определен од секре-

- тарот. 
Работите на Општиот отсек ги врши потребен 

број службеници. Тие за својата работа непосред-
но му одговараат на шефот на отсекот. 

III. ОДНОСИ СО РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ 
СЕКРЕТАРИЈАТИ ЗА ПРАВОСУДНА УПРАВА, 

( СО СОЈУЗНИОТ ВРХОВЕН СУД, СО ВРХОВНИ-
ОТ СТОПАНСКИ СУД, СО СОЈУЗНОТО ЈАВНО 
ОБВИНИТЕЛСТВО И СО СОЈУЗНОТО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 
Член 24 

Заради спроведување на единствените начела 
на правосудната управа, Секретаријатот соработу-
ва лсо републичките државни секретаријати и со 
Покраинскиот секретаријат за правосудна управа 
и од нив прибавува извештај за нивната работа, 
за состојбата и потребите на судовите, за работата 
и проблемите на адвокатурата, како и други пода-

. гоци од областа на правосудната управа. 
Покрај овластувањата што според Законот за 

државната управа му припаѓаат спрема републич-
ките органи нав управата, Секретаријатот, со цел 
за усогласување на работата и за разгледување на 
прашањава што се од општо значење за правосуд-
ната управа, одржува заеднички состаноци со 
претставниците на републичките државни секре-
таријати и на Покраинскиот секретаријат за пра-
восудна управа. 

Секретаријатот соработува со републичкиот 
државен и со покраинскиот секретаријат за пра-
восудна управа во изработката на закони и други 
прописи од областа на правосудството и нацртите 
на прописи им ги доставува на мислење и забе-
лешки. / 

Член 25 
е-

Секретаријатот соработува со Сојузниот врхо-
вен суд и со Врховниот стопански;, суд во врска со 
изработката на закони, и за таа цел може да бара 
од нив мислење за потребата од донесување нови 
и за измена на важечките прописи, како и нивни 
забележувања за примената на одделни закони и 
друга прописи во судската пракса. 

Секретаријатот им ги доставува на Сојузниот 
врховен суд и на Врховниот стопански суд на ми-
слење и забелешки сите нацрти на закони и дру-
ги прописи од областа на правосудството. 

Секретаријатот може да побара од Сојузниот 
врховен суд и од Врховниот стопански суд ми-
слење во врска со начелните прашања на право-
судната управа. 

Сојузниот врховен суд и Врховниот стопански 
суд му доставуваат на Секретариј атот статистички 
податоци за својата работа. 

Член 26 
Секретаријатот соработува со Сојузното јавно 

обвинителство и со Сојузното јавно правобрани-
телство во врска со сите прашања што се од заед-
нички интерес за судовите, јавното обвинителство 
и јавното правобранителство. 

Секретаријатот може од Сојузното јавно обви-
нителство и од Сојузното јавно правобранителство 
да бара мислење за потребата од донесување на 
нови и за измена на важечките прописи. 

Секретаријатот им ги доставува на мислење и 
забелешки на Сојузното 

Јавно обвинителство и на 
Сојузното јавно правобранителство нацртите на 
закони И други прописи што се во врска со рабо-
тата на. јавното обвинителство и јавното право-
бранителство. 

IV, КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 
Член 27 

Приемот.на поштата во Секретаријатот се врши 
во писарницата (архивата). 

Сета обична пошта ја прима и ја отвора овла-
стениот службеник на писарницата. Доверливата 
пошта ја отвора шефот на Општиот отсек, а строго 
доверливата пошта — службеникот што ќе го опре-
дели секретарот. 

Во Секретаријатот се водат посебни деловод-
ници за' обична, доверлива и строго доверлива по- -
шта, како и други помошни архивски книги. 

Член 28 
Канцелариско"архивските работи за предмети-

те на ^милувањата ги врши посебно определен 
службеник и за овие предмети се води посебен де-
ловодник, како и другите помошни книги. 

V. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
Член 29 

Во Секретаријатот може да има најмногу 
работни места, кои се распоредени на следниот 
начин, и тоа: 

,Д) секретар — - . — — — — — - 1 
2) помошник на секретарот — — — — 1 
3) за организационо-правни прашања: 

самостоен советник — — — — — 1 
со референт во звање повисок референт — — 1 

4) за прописи од областа на правосудството: 
самостоен советник — — — — — 1 

со пет референти од кои: ' 
во звање советник— — — — — — 3 
во звање повисок референт — — - 2 

5) во рефератот за работите на помолувањата: 
самостоен советник — — — — — 1 

со референт во звање повисок референт — 1 
6) во рефератот за работите на судската 

статистика: 
самостоен советник — — — — — 1 

со референти во звање статистичар — — — 3 
7) во Општиот отсек: 

- администратор — — — — — — 1 
канцелариски референт — — — — 2 
канцелариски службеник во канцелари-
јата на секретарот — — - — — — 4 1 
дактилографи 1а класа — — — — 4 
шофер — — — — — — — — 1 
помошен службеник — — - — - 1 

Покрај работните места наведени во претход-
ниот став во Секретаријатот постојат и три работни 
места за приправници за звањето референт со 
правна спрема. 

Члеќ 30 
ф 

На работното место предвидено за . самостоен 
советник се назначуваат, по правило, службеници 
во звање советник или повисок советник. 

Секретарот може работите што се предвидени 
за звањето советник да им ги довери и на службе-
ниците во звањето повисок референт а работите 
на повисокиот референт — на референтите. 

Член 31 
Во Секретаријатот можат да се назначуваат и 

да се унапредуваат службеници, под општите усло-
ви, само во звањата и во рамките на бројот на 
работните места утврдени со членот 29 од овој пра-
вилник. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 32 

Овој правилник ќе се применува од 5 ноември 
1957 година. 

Член 33 
Овој' правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 873 

5 ноември 1957 година 
Белград 

Секретар 
' за правосудни работи на Сојузниов 

извршен совет, 
Никола Срзентиќ, с. р. 
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599. 

Врз основа на членот 32 став 1 тон. 3 и 4 од 
Уредбата за давање потрошувачки кредити на ра-
ботниците, службениците и на другите определени 
категории корисници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/55 и 18/57) и член 2 оддел I под а) точка 37 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, Народната банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ПО-
ТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 

КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 
1. Потрошувачки кредити за купување текстил 

и обувки можат да им ве даваат на редовно, запо-
слени работници и службеници, како и на пензио-
нери и инвалиди; најмногу во износ до 1/4 од вкуп-
ната заработка — плата, пензија односно инвалид-
нина, за времето за кое се дава кредитот а на ли-
цата од самостојни професии и на имателите на 
приватни занаетчиски дуќани најмногу во износ до 
1/4 од вкупниот износ на кој плаќаат 'придонес за 
социјално осигурување, за времето за кое се дава 
кредитот, односно од основицата спрема која е из-
вршен облогот со данок, пресметана за времето за 
кое се дава кредитот. 

2. По одобрувањето на потрошувачкиот кредит, 
а пред неговото добивање, корисниците на кредитот 
полагаат во готови пари: 

а) најмалку од износот на' одобрениот кре-
дит за купувањеЧвкстил (освен текстилна конфек-
ција на долни облеки и облекла) и обувки; 

б) најмалку ^0% од износот на одобрениот кре-
дит за купувањено друга индустриска стока што 
што не е спомената, под а). 

3. Со влегувањето во сила на ова упатство пре-
станува да важи Решението за определување про-
центот кој се дава во готово пред користењето на 
потрошувачките кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/55 и 25/56). 

^ 4. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 328 
8 ноември 1957 година 

Белград 
Гувернер на Народната банка, 

Војин Гузина, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 

Врз основа на членот 74 од Основниот закон 
за филмот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56) и 
чл. 5 и б од Одлуката за Југословенската кинотека 
како установа со самостојно финансирање (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 21/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КИНОТЕКА 
1 За членови на Управниот о,дбор на Југосло-

венската кинотека се именуваат, и тоа: 
Чалдаревиќ Младен, професор, одговорен уред-

ник на списанието „Преглед", 

Среда, 20 ноември 1957 

Фишер Лујза, службеник во Советот за култура 
и наука на НР Хрватска, 

Лукиќ Милисав, началник во Државниот секре-ч 
таријат за внатрешни работи на НР Србија, 

Маѓари^ Владо, "директор на Сојузниот инсти-
тут за заштита на спомениците на културата, 

Матиќ Душан, книжевник, 
Михиќ Љубица, народен пратеник на Народното 

собрание на НР Србија, 
Обрадовиќ Дејан, директор на Претпријатието 

за снимање на филмови „Авала-филм", 
Петровски Ацо, заменик на директорот на Претч 

пријатието за снимање на филмови „Вардар-филм"^ 
Претвор Игор, реж,исер на Градскиот театар во 

Љубљана, 
Тимоти јевиќ Душан, публицист, 
Турчиновиќ Иван, полков-ник на ЈНА, директор 

на „Застава-фшгм", 
Буковиќ Чедо, книжевник. 
Директорот на Југословенската квднотека е член 

на Управниот одбор според својата положба. 
2. Досегашните членови на Управниот одбор на 

Југословенската кинотека се разрешуваат од дол-
жноста, бидејќи истекнаа две години од денот на 
нивното именување. 

В. бр. 2864 
9 ноември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, - Потпретседател, 
Мома Марковиќ/с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
,Страна 

591. Одлука з^ подигање пратеништвото на 
Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Јапонија на степен на амбасада 809 

592. Наредба за определување условите под 
кои рудниците на јаглен ќе го продаваат 
јагленот во I тримесечје од 1958 година 809 

593. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување условите под кои може да 
се врши контрахирање на индустриски 
растенија - — — - - - - - 809 

594. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување - условите под кои може да 
се врши контрахирањето на тутун — — 810 

595. Упатство за дополнение на Упатството за 
спроведување на Наредбата за регулира-
ње извозот на определени производи — 810 

596. Правилник за организацијата и работата 
на Секретаријатот за законодавство и ор-
ганизација на Сојузниот извршен совет 810 

597. Правилник за организацијата и работата 
на Секретаријатот за општа управа на 
Сојузниот извршен совет — — — — 814 

598. Правилник за организацијата и работата 
на Секретаријатот за правосудни работи 

О ч н а Сојузниот извршен совет — - — - 817 
599/Упатство за примена на Уредбата з^ да-

вање потрошувачки кредити на работни-
ците, службениците и на другите опреде-
лени категории корисници — — — — 820. 
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Издава: Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќ Марка бр. 9. 

Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешови ,̂ Улица Краљевиќ^ Марка бр. 9. -1 
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