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Врз основа на членот 34 став 5 и членот 35 од 
Законот за сојузните органи на управата и членот 
119 став 2 и членот 120 од Законот за државната 
управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕ-
ЖНОСТ НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР-

ГАНИ НА УПРАВАТА 
Во Уредбата за пренесување работите во на-

длежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56, 
43/56 и 21/57) се вршат измени и дополненија, така 
што нејзиниот пречистен текст да гласи: 

УРЕДБА 
за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 

Член 1 
Со оваа уредба се определува врз кои сојузни 

органи "на управата се пренесуваат одделни работи 
од надлежноста на органите на управата што се 
укинати со Законот за сојузните органи на упра-
вата, доколку со тој закон работите од одделни 
области не се пренесени во целост врз соодветните 
органи на управата. 

Со оваа уредба и определени управни работи 
од досегашната надлежност на Сојузниот извршен 
совет и на сојузните органи на управата се пре-
несуваат врз одделни сојузни органи на. управата, 
а определени управни работи од досегашната на-
длежност на републичките извршни совети — врз 
одделни републички органи на управата. 

Член 2 
I. Покрај работите во областа на финансиите 

и на финансискиот надзор, како и покрај работите 
што се однесуваат на имотните односи во поглед 
земјиштето и на евиденцијата и заштитата на оп-
штонародниот имот од надлежноста на укинатите 
сојузни државни секретаријати за работите на оп-
штата управа и за буџетот чд за работите на на-
родното стопанство, што со одредбата од членот 
34 став 1 на Законот за сојузните органи на упра-
вата се пренесени во надлежност на сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
во надлежност на овој државен секретаријат се 
пренесуваат и следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Закон за таксите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 68/46 и 104/47) 

— донесува во одделни случаи решенија за 
предмети и лични ослободувања од плаќање на 
такси (член 27). 

2) Закон за национализација на приватните 
стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 98/46 и 35/48) 

— дава одобрение за изземање од национали-
зација (член 7а став 3); 

— ја определува исплатата на надоместокот во 
готови пари за национализираниот имот (член 11). 

3) Закон за регулирање теретите укнижени на 
недвижностите што преминале во сопственост на 
државата врз основа на Законот за аграрната ре-
форма и колонизација и Основниот закон за по-
стапување со експроприраните и конфискуваните 
шумски поседи („Службен лист на ФНРЈ", бр 
106/47) \ 

— го пропишува начинот за утврдување на 
износот на надоместокот за плодоуживање, како и 
на износот на надоместокот за -долгови со поврат-
ни плаќања (издршки, ренти и ел.) — (член 2 
став 3); 

— донесува поблиски прописи за обврзниците 
за исплатување преземениот долг на поверителите 
од членот 8 став 2 на овој закон (член 8 став 3). 

4) Закон за социјалното осигурување на работ-
ниците и службениците и нивните фамилии („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/50 и 4/51) 

— му дава согласност на Сојузниот завод за 
социјално осигурување на одобрението на осигуре-
ник да ужива право на материјално обезбедување 
во странство и кога осигуреникот заминал во стран-
ство заради одобрено специјално лекување или во 
други оправдани случаи. Согласност и одобрение 
не се потребни кога осигуреникот оди на служба 
во странство, по службена работа или во посебна 
мисија (член 88 став 3). 

5) Закон за прометот со земјишта и згради 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 19/55) 

— од името на федерацијата им продава на 
приватни лица станбени згради со повеќе од два 
стана што врз основа на посебни прописи им се 
дадени на управување на сојузните органи (член 35 
став 3); 

— донесува поблиски прописи за давање на 
користење селскостопански земјишта според одред-
бите од членот 45 на овој закон (член 45 став 4); 

— дава претходна согласност за продавање 
згради за службена употреба на странски дипло-
матски и конзуларни претставништва, како и на 
претставници на Организацијата на Обединетите 
нации, на нејзини специјализирани агенции и дру-
ги меѓународни организации што ги признава Фе-
деративна Народна Република Југославија и чие 
седалиште во Југославија е установено со согла-
сност од надлежниот југословенски орган, без 
оглед во чија сопственост се, како и на градежни 
земјишта во приватна сопственост — со цел за 
изградба на такви згради (член 47); 

— му дава согласност на околиски народен од-
бор да може на странско дипломатско и конзулар-
но претставништво, како и на претставници на Ор-
ганизацијата на Обединетите нации, на нејзини 
специјализирани агенции и на други меѓународни 
организации што ги признава Федеративна Народ-
на Република Југославија и чие седалиште во Ју-
гославија е установено со согласност на надлежни-
от југословенски орган, да им даде на трајно кори-
стење градежно земјиште во општествена сопстве-
ност, заради подигање згради за службени потреби 
(член 47а); , 
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— определува лице што склучува договор со 
кој федерацијата купува или продава земјиште 
или зграда во странство (член 49 став 1); 

— дава претходна согласност за склучување 
на договор со кој надлежниот државен орган од 
името на друга политичкотериторијална единица 
или установа купува или продава земјиште или 
зграда во странство (член 49 став 2). 

Работите од членот 10 став 2 и членот 34 став 
1 во врска со членот 37 од овој закон сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
ги врши без согласност од Сојузниот извршен совет. 

6) Закон за фондот за унапредување на слу-
жбата на царинската контрола („Службен лист на 
ФИ757" ^ 29/54) 
| — определува, со согласност од Секретаријатот 
на C u j ^ ^ u f извршен совет за општа управа, да 
може во границите на членот 4 став 2 од овој за-
кон дел од средствата на царинскиот фонд да се 
употреби за наградување на царинските службе-
ници, како и на лица надвор од царинската слу-
жба, што учествуваат во откривање и сузбивање 
на царински прекршоци, и ги пропишува условите 
и начинот за доделување на тие награди (член 4 
ст. 1 и 3). 

7) Закон за данокот на наследства и за данокот 
на подароци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55) 

— може да пропише странски државјани од 
југословенско потекло и нивни непосредни наслед-
ници да се ослободат од плаќање данок на наследство 
и данок на подароци на имотот со кој се здобиле на 
територијата на Југославија, ако со тој имот се 
здобиле со средства што се внесени од странство 
или ако е во прашање имот што оставителот одно-
сно дародавецот го имал додека бил југословенски 
државјанин (член 10); 

— го определува начинот за утврдување на 
даночните основици, за облог и за наплата на да-
нокот и за ослободување од данокот на југословен-
ски државјани и на странски државјани што се 
постојано настанети на територијата на Југосла-
вија во поглед на имотот со кој се здобиле. во 
странство (член 11). 

Даночните норми и натаму ќе ги пропишува 
Сојузниот извршен совет. 

8) Закон за народната одбрана („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/55 и 14/57) 

— му дава, заедно со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за сообраќај и врски, на Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана согласност на поблиските прописи за пра-
вото на превоз како и за евентуални надоместоци 
во врска со патување на лица што подлежат на 
воена обврска, ако со тие прописи се установуваат 
надоместоци (член 52 став 2); 

— му дава согласност на Државниот секрета-
ријат за работите на народната одбрана на пропи-
сите за надоместоците и наемнината за добиток и 
за други средства што ќе бидат преземени за по-
требите на народната одбрана (член 125 став 2). 

9) Закон за радиодифузните станици („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/55) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извртен совет за сообраќај и врски, 
поблиски прописи за финансирањето и за финан-
сиското работење на радиодифузните и телевизи-
ските станици (член 52). 

10) Закон за придонесот за станбена изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот, поблиски про-
писи за начинот на пресметување и наплата на 
придонесот за станбена изградба (член 7 став 1). 

11) Основен закон за буџетите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/56) 

— донесува тримесечни планови (член 49); 
— врши распоред на средствата одобрени во 

пресметките на сојузните органи и установи кои 
во текот на буџетската година се укинати, и ги пре-
несува средствата потребни за извршување зада-

чите на тие органи и установи врз државните ор-
гани и установи на кои им е доверено извр1ћува-< 
њето на тие задачи (член 68 став 3); 

— ја пропишува постапката за извршување на 
набавките, работите и услугите за потребите на 
државните органи и установи (член 69); 

— донесува посебни прописи за условите и на-
чинот за склучување на краткорочни позајмици 
(член 72 став 3); 

— донесува посебни прописи за контрола на 
финансиското работење на општествените и само-
управните организации (член 109 став 3); 

— донесува прописи за привремената употреба 
на средства од буџетските фондови основани со 
сојузни прописи и пред одобрувањето на нивните 
пресметки (член 133 став 3). 

Одлука за воведување на месечниот план од 
членот 48 став 3 на овој закон сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите донесува 
без согласност од Сојузниот извршен совет. 

12) Закон за експропријацијата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/57) 

— дава дозвола да се изврши експропријација 
на згради со земјиште во граѓанска сопственост во 
кои до стапувањето во сила на овој закон биле 
сместени установи на јавната служба или државни 
органи, ако тие во тие згради инвестирале позначи-
телни суми (член 115 став 1). 

13) Закон за финансирање на изградбата на 
хидросистемот Дунав—Тиса—Дунав („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/57) 

— дава согласност на прописите со кои се 
определуваат обврските на стопанските организации 
како членови на водните заедници (член 11 став 4). 

14) Закон за финансирање на мелиорационите 
работи во Народна Република Македонија („Слу-: 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57) 

— дава согласност на прописите со кои се опре-
делуваат обврските на стопанските организации 
како членови на водните заедници (член 11 став 4). 

15) Закон за јавните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 

— дава, заедно со Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за општа управа, согласност за склу-
чување договори за давање посебни награди на 
одделни службеници за изработка и приготвување 
на особено сложени и опсежни елаборати, кои треба 
да имаат карактер на научна работа или на високо-
стручни налази (член 162), доколку за давање на 
таква согласност не е овластен државниот секре-
тар за работите на народната одбрана (Одлука за 
овластување на државниот секретар за работите 
на народната одбрана да дава согласност на склу-
чување договори за посебни награди — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/58). 

16) Закон за работните односи („Службен лист нд 
ФНРЈ", бр. 53/57) 

— донесува поблиски упатства за начинот на 
обезбедување на средства на стопанските органи-! 
зации за исплата на личните доходи (чл. 220—223)* 

17) Уредба за обвезното осигурување на пат-
ниците на железниците против несреќен случај 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/47) 

— може, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, да 
го менува износот на надоместокот од членот 4 и 
височината на премијата за осигурување од членот 
6 став 1 (чл. 4 и 6 став 2); % 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, про-
писи за должностите што треба да ги извршат же-
лезните и патниците кога ќе станат несреќни слу-
чаи (член 8). • 

18) Уредба за обвезно осигурување на сите 
пратки кои што им се предаваат на превоз на Ју-
гословенските државни железници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 90/47) 
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— може, со со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, да 
ја менува височината на премијата за осигурување 
од членот 5 став 1 (член 5 став 2); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, про-
писи за должностите на железниците и на сопстве-
никот на пратката во случај на оштетување, уни-
штување или загубување на пратката (член 8). 

19) Уредба за задолжително осигурување на пат-
ниците во јавниот автосообраќај против несреќен 
случај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/48) 

— може, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен сбвет за сообраќај и врски, да го 
менува износот на надоместокот од членот 6 и ви-
сочината на премијата заѓ осигурување од членот 11 
став 1 (чл. 6 и И став 2); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет, за сообраќај и врски, про-
писи за должностите што треба да ги извршат прет-
пријатијата на јавниот автосообраќај и патниците 
кога ќе настапи несреќен случај (член 12). 

20) Уредба за задолжителното осигурување на 
патниците на поморските бродови против несреќен 
случај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/48) 

— може, со согласност од Секретаријатот на Со-, 
јузниот извршен совет за сообраќај и врски, да го 
менува износот на надоместокот од членот 6 и ви-
сочината на премијата од членот 11 став 1 за оси-
гурување (чл. 6 и 11 став 2); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, про-
писи за должностите што мораат да ги извршат 
бродарските претпријатија, органите на лучката 
служба и патниците кога ќе настапи несреќен слу-
чај (член 12). 

21) Уредба за штедните влогови („Службен лист 
па ФНРЈ", бр. 16/49 и 6/56) 

— дава одобрение на правилникот за организа-
цијата на поштенско-штедната служба и за рабо-
тењето со штедните влогови, кој правилник го доне-
сува управниот одбор на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони (член 10в). 

22) Уредба за воздушната пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/49К 

— донесува, во согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, по-
блиски прописи за осигурување на посадите на во-
здухопловите, на патниците и на стоките (член 35 
став 3). 

23) Уредба за катастарот на земјиштето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53 и 23/56) 

— именува членови на Сојузната комисија за 
утврдување на катастарскиот приход (член 34 
став 1). 

24) Уредба за финансиската инспекција („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53, 5/54 и 32/54) 

— назначува инспектори на Сојузниот финан-
сиски инспекторат, освен главниот инспектор (член 
5 став 2). 

25) Уредба за лековите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/53) 

— ја определува, на предлог од Управата за 
фармацеутска служба и медицинско снабдување, а 
со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за народно здравје, височината на так-
сата од членот 13 став 1 на оваа уредба (член 13 
став 2). 

26) Основна уредба за устана: - е со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 
47/54) 

— определува ограничување на овластувањата 
на наредбодавецот на установа што ја основал Со-
јузниот извршен совет (член 28); 

— може, со согласност од Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа, да одлучи 

дел од платата на службениците и работниците да 
се исплатува од средствата на вишокот на приходите 
на установа што ја основал Сојузниот извршен со-
вет (член 38); 

— составува попис на основните средства и на 
земјиштата на установа што ја основал Сојузниот 
извршен совет, и ги определува основните средства 
и земјиштата потребни за извршување на рабо-
тите и задачите на таа установа (член 55). 

27) Уредба за престанок на претпријатијата и ду-
ќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 49/56) 

— определува присилна управа на претприја-
тие, ако Сојузниот извршен совет презел санација 
на претпријатието (член 25 став 3). 

28) Уредба за стопанските претпријатија што 
произведуваат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53, 30/54, 36/55 и 1/57) 

— дава, на предлог од Државниот секретаријат 
за работите на народната одбрана, гаранција по 
краткорочниот и долгорочниот кредит на претпри-
јатие за воени потреби (член 15). 

29) Уредба за организацијата, поодувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— решава по жалбите на поштенско-телеграф-
ско-телефонските претпријатија против решенијата 
на управниот одбор на Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните за расподелба-
та на вкупниот приход на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони (член 86 став 4). 

30) Уредба за организацијата, школувањето и 
управувањето со Југословенските железници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) 

— дава согласност за определување пониски та-
рифи (член 26 став 3). 

31) Уредба за банките и штедилниците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/54 и 13/54) 

— ги одобрува максималните тарифи на прови-
зиите и на трошоците за услуги во банкарските здел-
ки, што ги пропишува управниот - одбор на На-
родната банка (член 6 став 1 и член 17 став 2 
точка 5); 

— го одобрува единствениот систем на сметките 
што го утврдува Народната банка, а што го приме-
нуваат банките и штедилниците (член 9); 

— го одобрува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, ста-
тутот на Заводот за изработка на банкноти (член 
14); 

— решава за одлуката на управниот одбор на 
Банката, ако гувернерот не се согласи со одлуката 
и ако тоа го побара во срок од 3 дена по нејзиното до-
несување (член 22 став 2); 

— ја одобрува завршната сметка на Народната 
банка (член 54 став 2); 

— го одобрува годишниот план на приходите и 
расходите на Народната банка што го донесува 
управниот одбор на Банката (член 55 став 2); 

— го утврдува процентот од провизија што На-
родната банка може да го наплатува на износот на 
одобрените кредити (член 55 став 3); 

— го определува процентот,од износот на оства-
рениот вишок на приходите над расходите на На-
родната банка што треба да го уплати Банката во 
својот резервен фонд (член 56 став 2); 

т - пропишува, на предлог од управниот одбор 
на Народната банка,- посебна амортизациона по-
стапка за штедните книшки и други парични ин-
струменти што ги издава Народната банка (член 61 
став 1); 

— може да одлучи Народната банка да води 
книговодство за извршувањето на буџетите на ло-
калните единици (член бб став 1 точка 5); 



Страна 444 - Број 18 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 7 мај 1958 

— врши надзор над работењето на Народната 
банка непосредно и преку Сојузниот финансиски ин-
спекторат (член 96 став 1); 

— му дава овластување на Сојузниот финан-
сиски инспекторат да врши преглед на работењето 
во Главната централа на Народната банка (член 96 
став 2); 

— решава по жалбата против решението на гу-
вернерот па Народната банка донесено по предлог 
од републичкиот финансиски инспекторат или од 
Сојузниот финансиски инспекторат во смисла на 
членот 99 од ов*а уредба (член 101 став 1). 

32) Уредба за кредитите за обртни средства и 
други краткорочни кредити („Службен лист на 
.ФЃЈРЈ", бр. 4/34, 32/54, 54/54, 14/55, 54/55, 23/56 и 31/56) 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот промет, 
прописи за одобрување потрошувачки кредити на 
граѓаните и на имателите на приватни занаетчиски 
дуќани (член 30). 

33) Уредба за продуктните берзи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54) 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет, поблиски прописи за продуктивните берзи 
(член 10). 

34) Уредба за изработка и одобрување на инве-
стиционата програма и за полагање депозит за обе-
збедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55, 2/56, 
29/56 и 34/57) 

— го определува процентот од членот На став 
2 од оваа уредба за депозитот кај банката со кој се 
обезбедува исплатата на инвестиционите работи од 
страна на инвеститорите (член Па став 3). 

35) Уредба за угостителските претпријатија и 
угостителските дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/54 и 47/54) 

— ослободува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет, угостителски единици на одделни општествени 
организации од обврските спрема општествената за-
едница (член 53 став 2); 

— им дава гаранција по краткорочните кре-
дити на претпријатијата и дуќаните за вршење уго-
стителски услуги на припадниците на Југословен-
ската народна армија (член 56 став 4). 

36) Уредба за финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55 и 
6/58) 

— му дава, заедно со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за трудот, согласност на Соју-
зниот завод за социјално осигурување на упатства-
та за спроведување на оваа уредба (член 96). 

37) Уредба за депонирање гарантни износи по 
заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/55) 

— одлучува еден дел од зголемувањето на тро-
шоците на инвестиционите работи во случаите од 
чл. 7 и 8 став 2 и членот 9 став 2 од оваа уредба, 
што настанало поради порастот на цените на основ-
ните инвестициони матријали, да се покрие од 
Општиот инвестиционен фонд (член 11 став 1); 

— определува за кои материјали се одобрува 
покритието на зголемените трошоци од Општиот ин-
вестиционен фонд и процентот со.кој учествува овој 
фонд во тоа покритие (член 11 став 2). 

38) Уредба за надворешнотрговското работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55) 

— решава по жалбите против решенијата за 
прекршоците од чл. 50—52 што во прв степен ги до-
несува Девизниот инспекторат (член 56 став 2). 

39) Уредба за книговодството на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/55) 

—донесува измени и дополненија на контните 
планови во согласност со прописите за расподелба 

на вкупниот приход на стопанските организации 
(член 6 став 1); 

— ги донесува, по предлог од Народната банка 
односно од Државниот осигурителни завод, контни-
те планови според кои Банката и штедилниците, од-
носно Државниот осигурителен завод, го водат сво-
ето книговодство (член 6 став 7); 

— донесува прописи за составувањето и за еле-
ментите на периодичните пресметки, како и за сро-
ковите во кои треба да се состават тие пресметки 
(член 49 став 4); 

— го пропишува начинот за составување на за-
вршните сметки и сроковите во кои треба тие да се 
составуваат за секоја деловна година (член 49 
став 5). 

40) Уредба за Југословенската банка за над-
ворешна трговија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/55) 

— решава за одлуката на управниот одбор, ако 
генералниот директор не се согласи со одлуката 
и ако го побара тоа во срок од три дена (член 14 
став 2); 

— ја одобрува завршната сметка на Банката и 
годишниот извештај за нејзиното работење (член 
21 став 2); 

— го определува делот од интересот по даде-
ните кредити како приход на Банката (член 22 
став 1); 

— го одобрува годишниот план, на приходите 
и расходите на Банката што го донесува управниот 
одбор на Банката (член 22 став 4); 

— го определува процентот од вишокот на при-
ходите што ќе се уплатува во резервниот фонд на; 
Банката (член 23 став 2); 

— дава согласност средствата од резервниот 
фонд да можат да се употребат и за други цели, 
освен за покритие на евентуални загуби што про* 
излегуваат од работењето на Банката (член 24 
став 2); 

— решава, со согласност од Комитетот за над-
ворешна трговија, за начинот, на покритие на на« 
станата загуба на Банката која не можела да с$ 
покрие од средствата на резервниот фонд на Бан-
ката (член 24 став 3). 

41) Уредба за извршување на буџетот и за 
сметководственото работење на државните органи 
и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 

— -к ги определува на Банката сроковите и на-
чинот за доставување на извештаите за остварените! 
буџетски приходи (член 8); 

— донесува одлука за воведување месечен 
благајнички план за извршување на сојузниот бу-« 
џет (член 15 став 4); 

—дава одобрение наредбодавецот за извршува-
ње на претсметката да може наредбодавното право 
по исклучок да го пренесе и на повеќе помошни на-
редбодавци (член i9 став 5); 

— донесува тримесечни планови по сојузниот 
буџет (член 26 точка 1); 

— определува посебна стручна комисија за пре-
глед на завршната сметка пред да му се поднесе 
истата на разгледување на претставничкото тело 
(член 167); 

— може да определи посебен начин на кон-* 
трола за одделни буџетски кредити и да одлучи 3ai 
начинот на трошење и правдање на овие кредити 
(член 181). 

42) Уредба за давање потрошувачки кредити 
на работниците, службениците и на другите опре-
делени категории корисници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55) 

— дава согласност на упатствата што ги доне-
сува Народната банка за примена на оваа уредба 
(член 32). 

43) Уредба за додатокот на деца („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 36/55, 1/56 и 26/53) 

— пропишува за кое време во текуштата го-
дина додатокот на деца може да се определува на 
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основа даночниот цензус врз доходот од селското 
стопанство од изминатата година (член 39 став 2). 

44) Уредба за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6'58) 

— овластува и други банки за вршење одделни 
работи на платниот промет во странство (член 1 став 
2); 

— пропишува странските средства за плакање 
што ќе ги остварат државни органи и установи, 
установи со самостојно финансирање, општествени 
организации, приватни правни лица и поединци по 
нестоковен основ, да не мораат во целост да ft се 
продаваат на Народната банка, како и услови за 
употреба на тие средства (член 2 став 2); 

— ја овластува Народната банка да дава дозво-
ли определени странски средства за плаќање да 
можат да се држат во странство, и тоа со согласност 
од претседателот на Комитетот за надворешна тр-
говија ако односните средства се остварени по сто-
ковен основ (член 10); 

— ги определува условите и границите на 
странските средства за плаќање што народната 
банка ќе им ги продава непосредно на установите 
со самостојно финансирање, на коморите и на дру-
гите општествени организации (член 19 став 1); 

— определува, по исклучок, странски средства 
За плаќање да им се продаваат на одделни групи 
установи со самостојно финансирање, на комори и 
на други општествени организации на посебни со-
станоци на девизните пресметковни места (член 19 
став 2); 

— го определува начинот и условите под кои 
приватните лица и други корисници што не се на-
ведени во чл. 14, 15, 17, 18 и 19 од оваа уредба ќе 
купуваат странски средства за плаќање непосредно 
од Народната банка (член 20); 

— го пропишува, со согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, начинот за утврдување на 
разликата во цените и начинот за пресметување, и 
ги определува обврзниците за плаќање на разликата 
(член 23 став 2); 

— пропишува, со согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, услови за склучување кредит-
ни зделки со странство (член 25 став 1); 

— определува, со согласност од претседателот 
на Комитетот за надворешна трговија, кои кредитни 
зделки со странство ќе се склучуваат само по одо-
брение од Државниот секретаријат за работите на 
финансиите, а кои по одобрение од претседателот на 
Комитетот за надворешна трговија, како и за кои 
кредитни работи со странство е потребна прет-
ходна согласност од Народната банка (член 25 
став 2); 

— донесува, со согласност од Комитетот за на-
дворешна трговија, поблиски прописи за примена 
на оваа уредба (член 37 став 1). 

45) Уредба за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/56) 

— го регулира начинот на избегнување двојното 
оданочување, обезбедувањето примената на начелата 
на взаемност, правната заштита и правната помош, 
како и, со согласност од Сојузниот извршен совет, 
применувањето на реторзивните мерки во фискални 
работи (член 159). 

46) Уредба за Југословенската инвестициона 
банка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56) 

— го определува делот од пресметаниот инте-
рес по дадените заеми кој влегува во приходите на 
Банката (член 26 став 1 точка 2). 

47) Уредба за заемите за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

— пропишува и други случаи, освен оние од 
еленот 24 став 1 на оваа уредба, во кои можат да се 
договараат заеми без конкурс (член 24 став 2); 

— Л дава согласност на Народната банка за 
пределување поблиски услови за договарање заеми 
ез конкурс од тон, 2 и 3 став 1, како и од еленот 

24 став 2 ако се во прашање средства од општиот 
инвестиционен фонд (член 24 став 5). 

48) Уредба за краткорочните кредити („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

— пропишува за определени категории кори- -
спици на кредити посебни услови во поглед на одо-
брувањето и користењето на кредитите (член 16). 

49) Уредба за фондот на обртните средства на 
стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56) 

— го пропишува посебниот начин на утврдување 
височината на почетниот фонд на обртните сред-
ства за претпријатијата кои на денот на влегување-
то во сила на оваа уредба се водат како претприја-
тија во изградба (член 17 став 3); 

— го пропишува посебниот начин на давање на 
почетниот фонд на обртните средства на задругите 
(член 21). 

50) Уредба за фондовите за кадрови во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/57 и 54/57) 

— ги одобрува, со согласност од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и вр-
ски, претсметката и завршната сметка на фондот 
при Генералната дирекција на Југословенските же-
лезници и при Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните (член 46 став 1). За одо-
брување на претсметката потребна е и согласност 
од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
просвета и култура. 

51) Одлука за условите под кои Народната 
банка на ФНРЈ ќе врши купопродажба на девизите 
на термин („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) 

— определува, со согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, во која вредност Народната 
банка може да продава и да купува девизи на 
термин (точка 2). 

52) Одлука за овластување Одборот за буџетски 
прашања да донесува решенија по работите од над-
лежноста на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/54 и 7/55) 

— донесува, со согласност од претседателот на 
Комитетот за надворешна трговија, решенија за одо-
брување на средства од девизната резерва за деви-
зни стоковни и нестоковни плаќања на државни 
органи и установи, на установи со самостојно фи-
нансирање и на општествени организации (точка 2); 

— склучува краткорочни позајмици за покри-
тие на недостатоците на благајничка готовина по 
сојузниот буџет (точка 6); 

— дава гаранции за кредитите што ги склу-
чуваат установите со самостојно финансирање што 
ги основал Сојузниот извршен совет (точка 7); 

—\дава согласност за склучување на договори 
за купување или продажба на земјиште и згради 
во случаите во кои таквата согласност е предвиде-
на со закони (точка 11). 

53) Одлука за објавување званични курсеви на 
девизите и валутите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57) 

— дава претходна согласност на званичите кур-
иеви на девизите кои Народната банка ги објавува 
врз основа на званичниот паритет на динарот (точ-
ка 1). 

54) Одлука за дивизните кредити за финанси-
рање на инвестиционите работи во странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/55) 

— дава, заедно со претседателот на Комитетот за 
надворешна трговија, согласност на поблиските 
упатства за добивање девизни кредити за финанси-
рање на инвестиционите работи во странство, што 
ги донесува Народната банка (точка VIII). 

55) Одлука за давање надоместок (регрес) за 
поправки на рибарски бродови и кочари („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/55) 

— определува, со согласност од Секретарија-
јатот на Сојузниот извршен совет за селско стопан-
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ство и шумарство, во кој износ на рибарските прет-
пријатија и на рибарските задруги може да им се 
одобрува намалението од точката 1 на оваа одлука, 
како и оквирната сума која може да се исплати на 
име регрес за одобрените намалени ја во смисла 
на оваа одлука (точка 3). 

56) Одлука за надлежноста за одобрување на 
инвестиционите програми за објектите од општ инте-
рес за Федеративна Народна Република Југосла-
вија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) 

— дава согласност на одобрението од државниот 
секретар за работите на народната одбрана за спе-
цијалните обрасци за изводи од инвестиционата 
програма што & ги поднесуваат инвеститорите на 
Народната баш>а (точка 2 став 3). 

57) Одлука за кредитите и олесненијата на сто-
панските организации заради унапредување на 
надворешната трговија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56) 

— ги пропишува, со согласност од Комитетот 
за надворешна трговија, начинот и постапката за 
враќање на девизниот кредит од точката VIII став 
1, како и учеството на банката во странските сред-
ства за плаќање остварени со зголемен извоз од-
носно со намален увоз на стоки во смисла на одред-
бите од оваа одлука (точка VIII став 2). 

58) Одлука за давање од стопанските резерви 
на федерацијата дотација на новинските претпри-
јатија во вид на регрес за рото-хартија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/57) 

— ги пропишува условите и начинот на давање 
надоместок (регрес) на новинските претпријатија за 
потрошените количини рото-хартија (точка 2). 

59) Наредба за воведување обвезно осигурување 
на патници на речните, езерски и каналски пловила 
(внатрешна пловидба) во државна експлоатација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 71/47) 

— може, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, да 
го менува износот на надоместокот од ставот 4 и 
височината на премијата од ставот 6 за осигурување 
(точка 6 став 2). 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Држа-
вен секретаријат за работите на општата управа и 
за буџетот: 

1) Закон за запазување на југословенскиот 
имот и имотските права и интереси во странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/46) 

— може, бо смисла на важечките девизни про-
писи, да го определи начинот и целта за која можат 
да се употребуваат средствата од членот 2 на овој 
закон и да нареди овие средства задолжително да 
и се понудат на откуп на Народната банка при на-
доместок на противвредноста во динари според 
званичниот курс (член 8); 

— може да го овласти Уредот за заштита на 
југословенскиот имот во странство да се грижи врз 
основа на овој закон, во својство на полномошник, 
за заштитата на секој друг имот, права и интереси 
на југословенски државјани во странство што на-
станале надвор од нивната дејност на југословен-
ската територија со странство ако имателите на тој 
имот, права и интереси исчезнале, а нивните правни 
следбеници не можат да прибават право на распо-
лагање, како и во случај кога имателите на тој 
имот, права и интереси односно нивните правни 
следбеници се во невозможност да ги остваруваат 
своите права (член 9). 

2) Закон за регулирање на платниот промет со 
странство (Девизен закону — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 86/46, 46/51 и 5/54) 

— решава во спорните случаи за тоа далл некое 
лице треба да се смета за странец или за домашно 
лице во смисла на Девизниот закон (член 7 став 3). 

3) Уредба за принадлежностите на државните 
службеници на служба во странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/50 и 26/53) 

— му дава, заедно со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет ѕа општа управа, согласност 
на Државниот секретаријат за надворешни работи 
на решенијата за височината на платата на слу-
жбениците на служба во странство за секоја одделна 
платна група и за секоја странска земја (член 2 
став 3); 

— му дава, заедно со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет на трудот, согласност на Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи на 
определувањето височината на детскиот додаток 
посебно за секоја странска земја за службениците 
за времето на нивното службување во странство 
(член 3 став 2). 

4) Уредба за преглед на филмовите«за јавно 
прикажување („Службен лист на ФНРЈ", бр 19/53 
и 43/54) * * 

— дава согласност на височината на надоместо-
кот за преглед на филмови што ја определува Со* 
јузната комисија за преглед на филмови (член 15)* 

5) Уредба за Државниот секретаријат за работа 
на општата управа и за буџет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53) 

— врши работи во врска со лотариите и СО 
други игри на среќа (член 2 точка 2). 

6) Уредба за девизното работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56, 21/57 и 6/58) 

— донесува првостепени решенија во управната 
постапка во врска со девизното работење по несто-
ковен основ, ако донесувањето на овие решенија 
не е ставено во надлежност на други органи (член 
27 став 1). 

7) Одлука за надокнада на трошоците за прене-
сување посмртните остатоци на воени лица и при-
падници на Народната милиција („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/53) 

— му дава согласност на државниот секретар 
за работите на народната одбрана за донесување 
упатство за примена на оваа одлука во поглед на 
воените лица (точка 4); ^ 

— му дава согласност на сојузниот државен 
секретар за внатрешни работи за донесување упат-
ство за примена на оваа одлука во поглед на мили-
ционерите (точка 4). 

8) Одлука за располагање со девизните сред-
ства што ќе ги остварат државните органи и уста-
нови, установите со самостојно финансирање, 
општествените организации и приватните лица 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54, 50/54 и 58/55), 

— го определува делот од странските средства 
за плаќање примени или внесени во земјата по 
основот на наследство, помош, подарок и друг имот 
здобиен во странство, што ќе им го стави Народната 
банка на располагање на државните органи и уста-
нови, на установите со самостојно финансирање, 
на општествените организации и приватните лица 
што овие средства ги примиле или ги внесле во 
земјата (точка IV). 

9) Одлука за овластувањата на сојузниот др-
жавен секретар за работи на општата управа и за 
буџет во поглед на работите на Уредот за заштита 
на југословенскиот имот во странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/55) 

— дава согласност на вонсудските порамнува--
ња и аранжмани што во земјата или во странство 
ги склучува Уредот за заштита на југословенскиот 
имот во странство, и дава писмени овластувања^ 
односно полномошна за склучување на такви по-
рамнувања или аранжмани (точка 1). Оваа согла-' 
сност ја дава државниот секретар за работите на 
финансиите; 

— дава согласност на актите што ги донесува 
Уредот за заштита на југословенскиот имот во 
Странство во поединечни предмети, а за кои поради 
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важноста на работата Уредот смета дека треба да 
се прибави согласност од повисокиот орган (точка 2). 

10) Правилник за извршување на Законот за 
регулирање на платниот промет со странство (Де-
визен правилник) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
73/54, 18/48 и 53/52) 

— го пропишува начинот на работење на оси-
гурителните претпријатија со странство (член 27); 

— ги донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, 
сите прописи во врска со девизното работење на 
домашните поморски бродарски претпријатија, како 
и со работењето на претставништвата и агенциите 
на странски поморски бродарски друштва и на 
бродови што доаѓаат во нашите води (член 35 став 
2 и 3); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, 
поблиски прописи во врска со девизното работење 
на домашните речни бродарски претпријатија, како 
и со работењето на претставништвата и агенциите 
на странски друштва на речното бродарство и на 
странски бродови и пловни објекти што доаѓаат во 
нашите пристаништа или минуваат* низ нашата 
земја (член 36 ст. 2 и 3); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, по-
блиски прописи во врска со девизното работење на 
домашните претпријатија на воздушниот сообраќај, 
како и со работењето на претставништвата и аген-
циите на странски воздухопловни друштва и на 
странски воздухоплови што приоѓаат на нашите 
аеродроми и хидроавион««! бази (член 37 ст. 2 и 3); 

— го пропишува, со согласност од Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, 
начинот на контрола на производите од племенити 
метали во земјата (член 47 став 2); 

— го пропишува начинот за водење контролник 
од страна на занаетчиски индустриски претприја-
тија за купеното, преработеното и потрошеното злато 
(член 51 став 3); 

— го пропишува начинот за водење контролник 
од страна на забни лекари и забни техничари за 
купеното, преработеното и потрошеното злато (член 
52 став 3). 

Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите да го пропишува, со 
согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски, начинот на работењето 
со странство на домашните претпријатија на пат-
ниот сообраќај, како и на претставништвата и аген-
циите на странски претпријатија на патниот сообра-
ќај во нашата земја. 

в)- Од надлежноста на укинатиот сојузен 
Државен секретаријат за работите на народното 
стопанство: 

1) Закон за регулирање на платниот промет со 
странство (Девизен закон) — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 86/46, 46/51 и 5/54) 

— решава по жалбите против решенијата на 
Девизниот инспекторат донесени по прекршоците од 
еленот 15 став 1 (член 17а). 

2) Закон за фондот за унапредување на слу-
жбата на царинската контрола {„Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/54) 

— именува членови на комисијата за управува-
ње со царинскиот фонд (член 5); 

— дава согласност на претсметката на прихо-
дите и расходите на царинскиот фонд, решава за 
расподелба на средствата на фондот и дава согла-
сност на завршната сметка на фондот (член 6). 

3) Уредба за девизната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/53). 

— врши надзор над работата на Народната бан-
ка во поглед на вршењето на работите на девизната 
инспекција (член 3); 

— назначува инспектори на Девизниот ин-
спекторат што ги вршат работите на Девизниот 

инспекторат на целата територија на Југославија, 
освен главниот инспектор (член 8 став 3); 

— назначува инспектори на Девизниот инспек-
торат што ги вршат работите на Девизниот инспек-
торат на територијата на народната република по 
предлог од надлежниот републички орган (член 8 
став 3). 

4) Уредба за организацијата, поодувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53). 

— му дава, заедно со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за сообраќај и врски, согласност 
на управниот одбор на Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните за донесување 
поблиски прописи за формирање на фондови во 
Заедницата на поштите, телеграфите и телефоните 
и за нивното користење (член 75 став 4). 

5) Уредба за формирање републички фондови 
за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/56) 

— определува, со согласност од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за индустрија, кои 
градилишта се сметаат како големи и кои стопан-
ски организации по природата на своето работење 
привремено вршат дејност во разни места (член 7, 
став 2). 

6) Одлука за давање одобрение за вадење од 
крајбрежното море на ФНРЈ потонати предмети 
на општествената сопственост без определен орган 
на управувањето („Службен лист на ФНРЈ", бр 
47/54) 

— дава, заедно со Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски, согласност на 
постапката што ја пропишува директорот на Упра-
вата за поморство и речен сообраќај според која 
ќе се врши јавно наддавање за вадење на потонати 
предмети (точка 3 став 6). I 

г) Од надлежноста на укинатата Управа за 
надворешна трговија: 

1) Уредба за девизната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— им издава легитимации на девизните инспек-
тори (член 11 став 2); 

— решава по жалбите против решенијата на 
девизниот инспектор донесени во прв степен спо-
ред членот 13 (член 14 став 1). 

2) Уредба за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55) 

— ги донесува сите решенија во управната по-* 
стапка во врска со девизното работење по стоковен 
основ, ако донесувањето на овие решенија не е 
ставено во надлежност на друг орган (член 27 
став 1); 

— решава по жалбите против решенијата што 
ги донесува Народната банка како девизен орган 
(член 27 став 3); 

— решава по жалбите против решенијата на 
Девизниот инспекторат за прекршоците од чл. 30 
и 32 (член 35 став 3). 

II. Девизниот инспекторат, покрај работите штб 
со досегашните прописи се ставени во надлежност 
на девизната инспекција, ги врши и следните ра-
боти од надлежноста на укинатата Управа за над-« 
ворешна трговија: 

1) Закон за регулирање на платниот промет со 
странство (Девизен закон) — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 86/46, 46/51, 5/54 и 8/54) 

— донесува во прв степен решенија за прекри 
шоците од членот 15 став 1 од Законот (член 17а)*-

2) Уредба за девизната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— решава во прв степен за прекршоците* пред-* 
видени со уредбата (член 18 став 1). 

3) Уредба за надворешнотрговското работења 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55) 

. — донесува решенија за прекршоците од чл< 
50—52 (член 56 став 1)̂  
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III. Се овластува сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите да му дава пре-
длози на Сојузниот извршен совет за назначување 
претседател, потпретседател и членови на управ-
ниот одбор на Народната банка и на банките што 
ги основува Сојузниот извршен совет, за назначу-
вање гувернер и вицегувернер на Народната бан-
ка, односно на генерални директори и на помо-
Шбицу! генерални директори на банките што ги 
основува Сојузниот извршен совет, како и да пре-
длага нивно сменување. 

Член 3 
I. Покрај работите во областа на стоковниот 

промет од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на народното сто-
панство кои со одредбата на членот 34 став 2 од 
Законот за сојузните органи на управата се пре-
несени во надлежност на сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет, во 
надлежност на овој државен секретаријат се пре-
несуваат и следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Уредба За инспекцијата на пазариштето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

— назначува инспектори на Сојузниот пазарн-
ион инспекторат, освен главниот инспектор (член 
5 став 2). 

2) Уредба за стопанските организации за тргов-
ини услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) 

— донесува, во -рамките на прописите на Со-
јузниот извршен совет, поблиски прописи за орга-
низацијата и работењето на трговските агенции, на 
посредничка*) претпријатија и бирои, на комисио-
ните претпријатија и дуќани, на складовите прет-
пријатија, па шпедитерските претпријатија и на 
претпријатијата оа контрола на квантитетот и 
квалитетот на стоките (член 48). 

3) Уредба за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
Ор. 37/55, 1/57, 24/57 и 21/57) 

— донесува, со согласност* од државниот секре-
таријат односно од секретаријатот на Сојузниот 
извршеа! совет во чиј делокруг опаѓа соодветната 
област на стопанството, а во рамките на начелата 
од о»аа уредба, прописи за трговската дејност на 
занаетчиски^ набавпо-продавни задруги, како и на 
другите специјализирани задруги (член 2 став 4); 

— пропишува да можат да се занимаваат со ку-
пување иа одделти селскостопански производи од 
производителите или од трговските претпријатија 
ком такви производи увезуваат, само стопанските 
организации што за тоа ќе добијат посебно одобре-
ние (член 70 точка 1); 

— ги пропишува посебните услови за купување 
односно продажба на одделни производи (члан 70 
точка 3); 

— ги определува количините што одделни сто-
пански оргзш грацин се должни да им ги испорачаат 
ма други стопански организации, како и условите 
на испорлЈгзта (член 70 точка 4); 

— ги пропишува, со согласност од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за селско стопан-
ство и шумарство, условите под кои стопанските 
организации можат да се договараат за цените и за 
други услови за откуп на одделни е е л е костол ански 
производи (член 70 точка 5); 

— ги пропишува, со согласност од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за селско стопан-
ство и шумарство, условите и начинот за склучува-
ње договори за производство и испорака на селско-
сто-панстси производи (контрахираЉе) — (член 70 
точка 6). 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Држа-
вен секретаријат за работите на народното сто-
панство: 

1) Основен закон за издавачките претпријатија 
и издавачките установи („Службен лист на ФНРЈ"* 

— донесува поблиски прописи за условите и за 
постапката за издавање дозволи на деловните аген-
ти на издавачките претпријатија, како и за на-
чинот на нивното работење (член 33 став 5); 

— го регулира со посебни прописи, со согла-
сност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот, односот меѓу издавачките претпријатија 
и продавачите на публикации (колпортерите) — 
(член 34). 

2) Уредба за организацијата и работата на 
Сојузниот уред за мерки и скапоцени метали 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 

— решава по жалбите против првостепените 
решенија што ги донесува управата во управна по-
стапка (член 10 став 2); 

— ја пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
тарифата за наплата на жиговима и на други на-
доместоци за испитување и заверување на мери-
лата и на справите за мерење и за испитување на 
предмети од скапоцени метали (член 13). 

3) Уредба за инспекцијата на пазариштето 
(„Службен лист на ФНРЈ", .-бр. 43/53) 

— го контролира преку Сојузниот пазарнион 
инспекторат на целата територија на Југославија v 
извршувањето на сојузните прописи и мерки со кои 
се регулира пазарот, прометот на стоки и вршењето 
на услуги (член 4 став 1). 

4) Уредба за јодирање на солта за потребите на 
исхрана на луѓето и домашните животни („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

— го определува, со согласност од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за народно здравје, 
денот на почетокот на производството, како и на 
увозот на солта што мора да биде јодирана (член 1 
став 2). 

5) Уредба за здружувањето на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53, 27/54 
и 43/54) 

— врши регистрација на договорите за заед-
ничко вршење на стопанските зделки што ќе ги 
склучи стопанската организација чие седалиште се 
наоѓа на територија на две или повеќе народни ре-
публики (член 4 став 5); 

— донесува решение за ставање вон сила на 
извршената регистрација и забранува натамошно за-
едничко вршење на*стопанските зделки ако стопан-
ските организации што склучиле договор за заедни-
чко вршење стопански зделки (член 4) ги вршат 
заедничките работи спротивно на важечките про-
писи (член 34 став 1). 

6) Уредба за стопанските организации за тргов-
ски услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) 

— пропишува тарифите за услуги на одделни 
стопански организации да му се поднесуваат на одо-
брување на државниот орган (член 4 став 3). 

7) Уредба за угостителските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) 

— ги определува видовите на угостителски деј-
ности (член 8 став 2). 

8) Уредба за производството и за купување на 
суров опиум од производителите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/54) 

— им дава посебно одобрение на трговските 
претпријатија за склучување договор со производи-
телот заради производство и продажба на суров 
опиум (член 2 став 2). 

9) Уредба за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55, 1/57, 24/57 и 31/57) 

— донесува, по претходно прибавено мислење 
од Сојузот на трговските комори на Југославија, 
поблиски прописи за тоа што се смета во смисла 
на одредбите од чл. 3 и 4 на оваа уредба за развиела 
внатрешна организација и потЈпо..тиа поделба на ра-
ботата, а што за неразвиена внатрешна организација 
и потполна поделба на работата според основните ра-
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б о т и места, како и за органите и постапката за 
утврдување на тие услови (член 6); 

— донесува, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, упатство 
за водење книговодствена и друга евиденција во 
трговските дуќани со паушална пресметка (член 22 
став 5); 

— пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, по-
себни мерки за контрола над употребата на сред-
ствата на трговските дуќани со паушална пресметка 
(член 47). 

10) Решение за продажните цени на неку решени-
от тутун и тутунските преработки („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/54) 

— определува кои видови тутун и тутунски пре-
работки треба да се сметаа? за некурентни, како и 
поблиските услови за нивна продажба (точка 2). 

в) Од досегашната надлежност на Сојузниот за-
вод за народно здравје: 

Уредба за спроведување на Основниот закон за 
здравствениот надзор над прехранбените продукти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за народно здравје, 
прописи за квалитетот на прехранбените продукти 
што можат да се произведуваат и да се пуштаат 
во промет (член 2). 

II. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на стоковниот промет, со согласност 
од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
народното здравје, да донесува прописи за елемен-
тите и начинот на пресметување и за највисокиот 
износ на цените на аптекарските услуги. 

Член 4 
Во надлежност на Државниот секретаријат за 

надворешни работи се пренесуваат од досегашната 
надлежност на Сојузниот извршен совет следните 
работи: 

1) Закон за одликувањата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/55) 

— дава одобрение на цивилно лице — југосло-
венски државјанин да може да прими одликување 
од странска држава (член 6); 

— донесува решение за одземање одобрение од 
цивилно лице — југословенски државјанин за но-
сење на странски одликувања (член 20 став 3). 

2) Закон за работните односи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/57) 

— со согланост од Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за општа управа донесува прописи 
за годишниот одмор подолг од одморот предвиден 
во чл. 236 и 237 од овој закон, како и за другите 
годности во врска со користењето на годишниот 
одмор за работниците што вршат работи во стран-
ство во оддалечени земји или во земји каде што се 
тешки климатските услови (член 238). 

3) Уредба за организацијата и работата на Упра-
вата за економска и техничка помош („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 

— дава согласност на прописите што ги доне-
сува Управата за техничка помош во рамките на 
својата надлежност, освен техничките прописи 
(член 5). 

Член 5 
Во надлежност на сојузниот Државен секрета-

ријат за работите на народната одбрана се пренесу-
ваат од досегашната надлежност на Сојузниот извр-
шен совет следните работи: 

1) Закон за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54) 

— ја пропишува, со согласност од Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за трудот и од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје, а по претходно прибавено мислење од 

Сојузниот завод за социјално осигурување, постап-
ката за остварување на правата од здравственото 
осигурување на воените лица (член 104). 

2) Закон за Југословенската Народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/55) 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа,* кои 
испити на јавните службеници се признаваат како 
воени испити односно како испити пол ожени во 
текот на воената служба (член 63); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, про-
писи за материјалното и финансиското работење во 
Југословенската народна армија (член 167). 

3) Закон за народната одбрана („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/55 и 14/57) 

— се грижи за извршувањето на мерките во 
врска со воената и материјалната обврска на гра-
ѓаните, врши надзор над работата на самостојните 
органи во поглед на спроведувањето на тие одредби 
и ја усогласува нивната работа (член 11); 

— донесува поблиски прописи за изведување на 
предвојничката обука, а посебно за начинот на из-
ведувањето на предвојничката обука за студентите 
што, не живеат во местото на студиите. За донесу-
вање на овие прописи не е потребна согласност од 
Сојузниот извршен совет (член 100); 

— определува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трудот, во приправ-
на и'мобилна состојба лица или определена катего-
рија лица што подлежат на работна обврска да се 
повикаат на вршење определени должности односно 
работи во надлештва, установи и во стопански орга-
низации или во јавни служби, како и за непосредни 
потреби на Југословенската народна армија (член 
107 став 3); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, про-
писи за надоместокот на лицата повикани на извр-
шување на работната обврска (член 110 став 1); 

— донесува, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, прописи 
за наградите на лицата повикани на привремено 
вршење јавни работи за воени потреби или за от-
странување на последиците од бомбардирање (член 
НО став 2); -

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот, поблиски 
прописи за работната обврска (член 113). 

4) Закон за одликувањата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/55). 

— му дава одобрение на воено лице — југосло-
венски државјанин да може да прими одликување 
од странска држава (член 6); 

— донесува решение за одземање одобрение на 
воено лице — југословенски државјанин за носење 
на странски одликувања (член 20 став 3). 

5) Основен закон за буџетите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/56) 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, про-
писи за материјалното и финансиското работење 
во Југословенската народна армија (член 135 став 
2). 

6) Уредба за социјалното осигурување на вое* 
ните лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53) 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трудот и од Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за наредно 
здравје, а по претходно прибавено мислење од Со-
јузниот завод за социјално осигурување, во кои 
случаи и под кои услови ќе се смета болеста како 
несреќа на работа (член 9 став 2). 

7) Уредба за стопанските претпријатија што 
произведуваат за определени потреби на Југосло-
венската народна армија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53, 30/54 и 50/55) 
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— ја определува програмата за изградба на 
претпријатија за воени потреби со цел да се оства-
ри програмата на производството за потребите на 
Југословенската народна армија (член 3 став 1); 

— со согласност од сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите и од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет, им дава, на претпријатијата за воени по-
треби определени овластени ја заради овозможување 
правилна примена и навремено извршување на до-
говорите склучени со органите на Југословенската 
народна армија (член 8); 

— врши, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општи стопански пра-
шања, преместување на претпријатија што прои-
зведуваат исклучиво за потребите на Југословен-
ската народна армија, а чија опрема е специјали-
зирана за производство на боевен материјал 
член 15-а); 

— обврзува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите и од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
индустрија, одделни стопански организации или 
групи стопански претпријатија да произведуваат 
определени предмети за потребите на Југословен-
ската народна армија, и ги определува условите 
под кои ќе го извршуваат ова производство (член 
20 став 1); 

— обврзува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, оддел-
ни стопански претпријатија или групи претприја-
тија претходно да прибават согласност од Држав-
ниот секретаријат за работите на народната од-
брана за да стават во промет определени пред-
мети од основните средства (член 20 став 2). 

Работите од членот 2 на оваа уредба (опреде-
лување претпријатија за кои важат одредбите за 
стопанските претпријатија што произведуваат за 
определени потреби на Југословенската народна 
армија), а кои биле пренесени врз Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана, ќе 
ги врши Сојузниот извршен совет. 

8) Одлука за условот под кој стопанските орга-
низации можат да пуштаат во премет предмети од 
основните средства определени за производство по 
задолжувањата на Југословенската народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54) 

— ја одобрува промената на предметот на рабо-
тењето на стопанските организации што се опреде-
лел ени за производство по задолжувањата на Ју-
гословенската народна армија (точка 2). 

Член 6 
I. Во надлежност на сојузниот Државен секре-

таријат за внатрешни работи се пренесуваат след-
ните работи: 

а) Од досегашната "^нежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Закон за движењето на граница („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 101/47) 

— донесува решенија за установување гранич-
ни премини (член 2). 

2) Законик за кривичната постапка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/53) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за правосудни работи, 
прописи за казнената евиденција (член 129 од за-
конот и точка 1 од Одлуката за органите надлежни 
за водење на казнената евиденција). 

3) Закон за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54) 

— ја пропишува, со согласност од Секретари-
јатот на Сојузниот- извршен совет за трудот и од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје, а по претходно прибавеното мислење 
од Сојузниот завод за социјално осигурување, по-
стапката За остварување правата од здравственото 
осигурување за припадниците на Народната мили-
ција и за другите службеници на органите на вна-

трешните работи кога наместо надоместок примаат 
редовни принадлежности (член 104). 

4) Закон за народната одбрана („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/55 и 14/57) 

— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана, мерки 
за заштита од напад од воздух и од други неприја-
телски дејства и за отстранување последиците од 
тие дејства, како и мерки за заштитата од елемен-
тарни непогода и катастрофи и за отстранување? 
нивните последици (член 101 став 2). 

5) Основен закончза заштитата од пожар („Слу-« 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/56) 

— пропишува мерки за заштита од пожар на 
индустриските и други претпријатија, како и мер-
ки што ќе треба да се преземат со цел за заштита 
од пожар во постојни^ градежни објекти во кои 
може лесно да дојде до пожар, во кои се сместу-
ваат или се собираат поголем број лица, во кси cei 
врши работа што може да предизвика пожар, 
експлозија или развивање на отровни гасови, или 
во кои се држат запаливи или експлозивни материи 
или материи што развиваат отровни гасови (член 
10 став 1); 

— донесува, по прибавено мислење од Протии-
пожарниот сојуз на Југославија, основни прописи 
за внатрешната организација на професионалните 
противпожарни единици и за стручната спрема н& 
професионалните противоожарници и на стареши-
ните на единиците. За донесување на овие прописи 
не е потребна согласност од Сојузниот извршен 
совет (член 22 став 3). 

6) Закон за органите на внатрешните работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56) 

— донесува прописи за вршењето на службата 
во Народната милици!] а, за стручната обука, за во-
оружувањето, за униформата и за снабдувањето со 
униформа и 'оружје на Народната милиција. За до-
несување на овие прописи не е потребна согласност 
од Сојузниот извршен совет (член 65 став 2). 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Држа-
вен секретаријат за работите на народното стопан-
ство: 

1) Уредба за посадата на бродовите од тргов-
ската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 80/48) 

— издава, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, до-
звола да може како член на посада да се вкрца 
странски државјанин (член 5 став 2). 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи и Секретаријатот за сообраќај и врски мо-
жат за вршење на работите односно за давање со-
гласност од претходниот став да овластат соодветен 
орган на внатрешните работи односно органот на-
длежен за работите на поморството. 

2) Уредба за редот и безбедноста на железни-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/50) 

— определува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, 
кои дејствија се сметаат за казниви во смисла на 
членот 4 од оваа уредба. 

в) Од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на општата управа 
и за буџетот: 

Уредбата за организцијата, послувањето и упра-
вувањето со Југословенските железници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/53) 

— дава, заедно со Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски, согласност на 
сообраќајно-техничките прописи за сигурноста и 
безбедноста на сообраќајот, што ги донесува Гене-
ралната дирекција на Југословенските железници 
(член 27). 

II. Сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи ги врши работите во врска со дава-
њето на податоци за судбината на одделни лица 
што во текот на војната исчезнале или загинале! 
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(Закон за заштитна на гробовите од борците пад-
нати во Народноослободителната војна и од жрт-
вите од фишистичкиот терор — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/54). 

III. Сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи дава, заедно со Управата за цивил-
ното воздухопловство, а од гледиштето на безбед-
носта на воздушниот сообраќај, согласност на редо-
вите на летањето и на правците на летањето за 
линиите што се одржуваат во внатрешниот и меѓу-
народниот воздушен јавен сообраќај. 

Член 7 
I. Покрај работите од надлежноста на укина-

тата Управа за надвојрешна трговија, што со од-
редбата од членот 34 став 3 од Законот за сојузните 
органи на управата се пренесени во надлежност на 
овој Комитет за надворешна трговија, во надлежност 
на овој Комитет се пренесуваат и следните работи, 
и тоа: 

А) Во делокругот на Комитетот за надворешна 
трговија, како колегијален орган: 

а) од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Уредба за вадворешнотрговското работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55) 

— пропишува и други посебни услови за вр-
шење определени надворешнотрговски работи или 
за вршење надворешнотрговски работи на опреде-
лени подрачја (член 5 став 4); 

— со посебни прописи, со согласност од Држав-
ниот секретаријат за работите иа финансиите, го 
регулира склучувањето на компензациони работи 
(член 30); 

— определува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет и од сојузниот државен секретари!] ат односно 
од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во 
чиј делокруг спаѓа соодветната стопанска гранка, 
потполна или делимична забрана на извозот одно-
сно на увозот иа одделни производи или посебни 
услови за извоз односно увоз на одделни производи 
(член 34 став 1 точка 1). 

2) Уредба за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56 и 21/57) 

— пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите 
странските средства за плаќање што стопанските 
организации ги оствариле со извоз на стоки и со 
вршење услуги, или со кои се здобиле на кој и да 
е друг начин, и странските средства за плаќање 
штЧ) ги оствариле државните органи и установи, 
установите со самостојно финансирање, општестве-
ните организации и приватните правни и физички 
лица по стоковен основ, да не мораат во целост да 
ќ се продаваат на Народната банка, како и усло-
ви за употреба на тие средства (член 2 став 2); 

— го утврдува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
Износот на странските средства за плаќање што ќе 
ги продава Народната банка за потребите на сто-
панството на девизните пресметковни места (член 
12 став 2); 

— пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
£а кои видови стоки и за кои плаќања се продаваат 
Иранските средства за плаќање на посебните со-
станоци на девизните пресметковни места (член 15 
Ѓтав 2). 

3) Одлука за пресметување разликата во цени-
ве при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/55) 

— ги утврдува коефициентите, со согласност од 
Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
'финансиите и од сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет (точка 1 став 3). 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Држа-
вен секретаријат за работите на народното стопан-
ство; -

Уредба за надворешнотрговското работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55) 

— донесува поблиски прописи за применуван е 
на одредбите од членот 17 став 1 на оваа уредба 
(член 17 став 2)Г 

Б) Во делокругот на претседателот на Комите-
тот за надворешна трговија следните работи од 
досегашната надлежност на Сојузниот извршен 
совет: 

1) Уредба за надворешнотрговското работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55) 

— ја определува, на предлог од Сојузната над-
ворешнотрговска комора, а со согласност од соју-
зниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите, височината на износот за одделни видови 
надворешнотрговски работи кој стопанската орга-
низација мора постојано да го има на располага!" е 
во својот резервен фонд, како и височината на из-
носите што треба да ги положи кај Народната 
банка на име кауција за вршење надворешнотргов-
ски работи за да ги исполни условите за - запишу-
вање во надворешнотрговскиот регистар (член 5 
став 3); 

— определува за одделни производи нивниот 
извоз и увоз да се врши по пат на јавно наддава-
ње (член 32); 

— ја определува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет и од сојузниот државен секретаријат одно-
сно од секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
во чиј делокруг спаѓа соодветната стопанска гранка, 
количината или височината на вредноста на одде-
лни производи што определени претпријатија се 
должни да ги извезат, како и срокот до кој извозот 
мора да се изврши (член 34 став 1 точка 2); 

— и дава согласност на Сојузната надворешно-
трговска комора на именувањето на постојан прет-
седател и на списокот на повремените членови на 
посебниот совет на Судот на честа на Сојузната 
надворешнотрговска комора (член 63 ст. 2 и 3). 

2) Уредба за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56 и 21/57) 

— може, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, да пропише 
во кои случаи не може меѓу стопански организации 
да се врши замена На странски средства за плаќање 
купени на девизното пресметковно место (член 22 
став 3). 

3) Одлука за девизните кредити за финансии 
рање на инвенстиционите работи во странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55) 

— дава, заедно со сојузниот Државен секрета* 
ријат за работите на финансиите, согласност на по-* 
блиските упатства за добивање девизни кредити за 
финансирање на инвестиционите работи во стран* 
ство, што ги донесува Народната банка (точка VIII)« 

4) Одлука за олеснувањата при плаќањето 
странската опрема 91 инвестициониот материјал 
(„Службен лист на ФНРЈ*', бр. 35/55) 

— ги утврдува, со согласност од сојузниот Др* 
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
оквирните износи на Девизни и динарски средства 
до кои можат да се даваат олесненијата од одделот 
II став 1 точ. 1 и 3 (оддел II став 2). 

5) Одлука за пресметување разликата во цените 
при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ"( 
бр. 54/55) 

— може во итни случаи, оо согласност од СО-
ЈУЗНИОТ Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите и ОД сојузниот Државен секретаријат за 
работите на стоковниот промет, да ги менува кое-
фициентите за одделни видови стоки односно услуги 
(точка 1 став 3); 

— може, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, да одобри 
пресметувањето на разликата во цените во случај 
на увоз на стоки од определена намена за потре-
бите на внатрешниот пазар да се врши без примена 
на пропишаните коефициенти врз основа на фак-
тичните разлики во цените (точка 2*-
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II. Во делокругот на претседателот на Коми-
тетот за надворешна трговија спаѓаат и следните 
работи: 

1) Одлука за вршење компензациони работи во 
стоковната размена со странство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 50/54) 

— дава, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, 
одобрение за склучување компензациска работа 
(точка 1 став 2). 

2) Одлука за пресметување разликата во цените 
при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/55) 

— може, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите 'и од со-
јузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет, да дава премии за извоз од сред-
ствата предвидени за тоа (точка 3 став 1), 

3) Решение за правдање бонификациите, опи-
сите, провизиите и другите разлики при извозот и 
увозот на стоки и услуги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 58/55) 

— решава по жалба против решение на На-
родната банка да се одбие правдање на разликата 
од точката 1 на ова решение (точка 6). 

III. Актите од одделот I став А под б) се доне-
сени ако при решавањето во Комитетот за надво-
решна трговија се согласил со нив претставник на 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет. ̂  

IV. Во делокругот на претседателот на Ќоми-
тетот за надворешна трговија спаѓаат и работите 
кои со одредбата од членот 34 став 3 од Законот 
за сојузните органи на управата се пренесени во 
надлежност на Комитетот. 

За вршење одделни работи од одделот I став 
Б, како и за вршење одделни работи од претход-
ниот став, претседателот на Комитетот за надво-
решна трговија може да ги овласти вишите слу-
жбеници на Комитетот. 

Член 8 
Во надлежност на Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за законодавство и организација се 
пренесуваат следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

Закон за работните односи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/57) 

— и дава, заедно со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за трудот, согласност на Ге-
нералната дирекција на Југословенските желез-
ници, односно на Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните за донесување 
прописи за материјалната одговорност на работни-
ците во Југословенските железници и во Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони (член 314). 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на општата управна 
и за буџетот: 

Уредба за Државниот секретаријат за работи 
на општата управа и за буџет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53) 

— врши надзор над извршувањето на прописите 
за избирачките списоци (член 2 точка 6); 

— врши работи во врска со изборите на органи 
на самоуправувањето на производителите во стопан-
ството (член 2 точка 7). 

Работите од членот 9 на Уредбата за Инсти-
тутот за напоредно право („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33/55 — давање согласност на советот на Ин-
ститутот за напоредно право на правилата за не-
говата внатрешна организација и работа) што биле 
пренесени врз Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за законодавство и организација, ќе ги 
врши Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
I. Во надлежност на Секретаријатот на Соју-

зниот извршен совет за индустрија се пренесуваат 
следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Уредба за градење („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 14/52 и 5/54) 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, про-* 
пиен за изведувањето на градежни објекти во соп-* 
ствена режија (член 8 став 3). 

2) Уредба за организацијата и работата на Со-
јузниот уред за патенти („Службен лист на ФНРЈ",-
бр. 21/53) 

— решава по жалбите против решенијата на 
Управата за патенти по кои не може да се водк 
управен спор (член 4). 

3) Уредба за организацијата и работата на Со-
јузната комисија за стандардизација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 

— решава по жалбите против решенијата на 
Сојузната комисија за стандардизација по кои не 
може да се води управен спор (член 6). 

4) Уредба за изработка и одобрување на инве-
стиционата програма и за полагање депозит за 
обезбедување исплатата па инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55 и 
2/56) 

— определува, со согласност од сојузниот Др-' 
жавен секретаријат за работите на финансиите, и 
други мерила во поглед изработка на инвестиции 
она програма за инвестиционите работи чија вку-i 
пна вредност по еден инвестиционен објект премии 
нува 10 милиони динари, кога тие работи инвести-: 
торите ги изведуваат само од сопствени средства 
(член 1 став 2); 

— донесува прописи за постапката за одобру-
вање инвестициона програма и за поднесувањето 
на податоци наместо инвестиционата програма 
(член 8). 

5) Уредба за пресметување вкупниот приход во 
погоните на рударските претпријатија, претприја-
тијата за експлоатација на нафта и на претприја-
тијата за истражување („Службен лист на ФНРЈ"| 
бр. 6/54) 

— решава, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, за издвои 
јување на погон во самостојно претпријатие, ако 
погонот се наоѓа на територијата на една а седа-
лиштето на претпријатието на територијата на 
друга народна република (член 5 став 2). 

б) Одлука за надлежноста за одобрување на 
инвестиционите програми за објектите од општ ин-
терес за Федеративна Народна Република Југосла-
вија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55 и 2/56) 

— му дава согласност на Државниот секрета-
ријат за работите на народната одбрана на пропи-
сите за постапката за одобрување на инвестици-
оните програми и за поднесувањето на податоци 
наместо инвестициона програма (точка 2 став 2).-

6) Од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на народното сто-
панство: 

1) Закон за пронајдоците и за техничките усо-
вршувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 108/48) 

— издава, со согласност од Комитетот за надво-
решна трговија, дозвола за патентирање и за оства-
рување во странство на пронајдоците направени во 
Југославија или на пронајдоците направени во 
странство од страна на југословенски државјани 
(член 94 став 1). 

2) Уредба за електроенергетската инспекција 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/49) 

— именува за инспектори стручњаци од други 
надлештва, ћретпријатија или установи во согла-
сност со нивниот старешина, заради вршење оддел-
ни работи на инспекција (член 3 став 2); 
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— решава по жалбите против првостепените 
решенија на електроенергетскиот инспектор (член 
7 став 1). 

3) Уредба за градежното проектирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54) 

— пропишува други услови за овластените про-
ектанти (член 2 став 3); 

— основува комисија за ревизија на главните 
проекти (член 25); 

— решава по жалбите против првостепените 
решенија на Комисијата за ревизија на главните 
проекти (член 32 став 3); 

— дава одобрение за склучување договор за 
изработка на проектна програма, на идеен и главен 
проект со странски проектанти (член 42 став 2); 

— донесува поблиски прописи за условите по-
требни за основување на проектни претпријатија, 
за запишувањето во регистарот, за изработката на 
проектна програма, за составните делови на идеј-
ниот, главниот и изведувачкиот проект, за опре-
мата на проектниот елаборат, за работата на коми-
сијата за ревизија на проектите, за организацијата 
на градењето и за конкуренте (член 58* став 1); 

— дава согласност на посебните прописи за 
изработката на проектна програма, за составните 
делови на идејниот, главниот и изведувачкиот про-
ект, за опремата на проектниот елаборат, за рабо-
тата на комисијата за ревизија на проектите за 
објекти од специфично технички карактер и на-
мена, што ги донесуваат надлежните државни 
органи (член 58 став 2). 

4) Уредба за градежната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/52) 

— определува посебна инспекција да врши по-
стојана контрола над- изведувањето на градежни 
објекти од особено стопанско значење, или опреде-
лува надлежната градежна инспекција да ја врши 
таа контрола (член 13). 

5) Уредба за градење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/52 и 5/54) 

— ги пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
условите и постапката за јавно наддавање (член 
16 став 3); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, по-
блиски прописи за постапката за примопредавање 
(колаудација и суперколаудација) на градежен 
објект (член 21 став 2); 

— дава одобрение за склучување договор за 
градење со странски производители (член 22); 

— издава градежни дозволи за објектите што се 
распространуваат на две или повеќе републики 
(член 28 став 2); 

— дава согласност на упатствата за изведување 
на градежни објекти од специфично технички ка-
рактер и намена, што ги донесуваат надлежните 
државни органи (член 57); 

— донесува, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи, прописи за за-
штитата на градежните објекти од пожар и за 
други заштитни мерки (член 58). 

6) Уредба за градежните претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет за трудот, поблиски про-
писи за стручната спрема на раководителите за 
одделни видови градежни работи (член 15 став 4). 

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

— ги пропишува условите и делокругот за ра-
ботење на овластените и другите зидарски и тесар-
ски дуќани, вклучувајќи ги и приватните, како и 
стручната спрема потребна за водење на такви ду-
ќани (член 107), 

8) Уредба за изработка и одобрување на инве* 
ђтиционата програма и за полагање депозит за обе* 

збедување исплатата на инвестиционите работи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55 и 2/56) 

— донесува, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, прописи 
за работите што се вршат во случај на запирање на 
инвестиционите работи а заради нивното очувување 
(конзервирање), придржувајќи се за начелата од 
оваа уредба (член 17 став 7). 

9) Уредба за прибавување правото на инду-
стриска своина во странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/54) 

— именува, со согласност од Комитетот за над-
ворешна трговија, комисија за разгледување на 
барањата за издавање дозвола за склучување до-
говор за прибавување на правото на индустриска 
своина во странство или за отстапување на техни-
чката документација на странски организации и 
поединци (член 6 став 2); " 

— издава дозвола за прибавување на правото 
на индустриска своина во странство (член 7 став 3); 

— ги пренесува правата за користење на ли-* 
ценца или на техничка документација набавена во 
странство врз друго општествено правно лице, на 
негово барање (член 9 став 1); 

— врши регистрација од членот 10 на оваа 
уредба (член 10); 

— издава или го скратува издавањето на до-
звола за отстранување на техничка документација 
на странство (член 12 став 2); 

10) други управни работи во областа на инду-
стријата, градежништвото и занаетчиството од на-* 
длежноста на укинатиот сојузен Државен секре-
таријат за работите на народното стопанство, ако 
според одредбите на оваа уредба не спаѓаат во на-
длежност на други сојузни органи ria управата. 

И. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за индустрија да донесува прописи 
за техничките мерки, стручните норми и усло-* 
вите во поглед на проектирањето, изведувањето, 
одржувањето и прегледот на електроенергетските 
постројки и уреди, на рударските постројки и ype-i 
ди, на постројките и уредите за парни котли и га--
сови под притисок, и за изведувањето на граде-
жни и рударски објекти и работи, како и да доне-* 
сува други прописи за техничките ^мерки во обла-* 
ста на индустријата и градежништвото. 

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 
извршен совет може со тие прописи да установува 
обврски за стопанските претпријатија и за други 
правни лица и граѓани. Ако со тие прописи се 
установуваат нови обврски што повлечуваат зна-
чителни материјални издатоци, за нивното доне-*. 
сување е потребна согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите; 

Член 10 
I. Во надлежност на Секретаријатот на Соју-* 

зниот извршен совет за селско стопанство и шу-
марство се пренесуваат следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот? 
извршен совет: 

1) Основен закон за заштита на добитокот од 
заразни болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54) 

— наредува преземање на мерките предвидени 
со овј закон со цел за спречување и сузбивање 
и на други заразни болести кај добитокот, на па-
разитира и узгој пите болести, ако се појават тие 
или загрозува опасност од нивна појава и ширење 
(член 3 став 2); 

— ги пропишува, со согласност од сојузниов 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
условите под кои припаѓа надоместокот на штета 
за добитокот што е убиен односно заклан поради 
извршувањето на мерките од членот 41 став 1, како 
и постапката за утврдување, на овој надоместок 
(член 51 став~3); 
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— определува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, во 
случај на потреба трошоците на превентивно бе-
лежење на животните против некои зарази да ги 
поднесуваат нивните сопственици односно држате-
ли (член 54 став 2); 

— пропишува кои заразни болести кај добито-
кот се сметаат како особено опасни и определува 
посебни мерки за спречување и сузбивање нафтне 
зарази (член 75). 

2) Основен закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54) 

— определува кои растениски болести и штет-
ници сг сметаат како опасни за целата територија 
на Југославија (член 14); 

— забранува да се одгледуваат одделни сел-
скостопански и шумски култури за определено вре-
ме, ако постоји веројатност дека на тој начин на-
полно ќе се отстрани опасна растениска болест или 
штетник (член 31); 

— ги пропишува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
условите под кои припаѓа надоместокот на штета 
за растенијата и предметите што се уништени по-
ради извршувањето на мерките од членот 30 на 
овој закон, како и постапката за утврдување на 
овој надоместок за употребените превозни и други 
средства (член 36 став 4). 

3) Уредба за управување со фондовите за уна-
предување на селското стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/56) 

— издава, по потреба, посебно упатство за со-
ставување на програмите од членот 14 став 1 на 
оваа уредба (член 14 став 3). 

4) Одлука за опитното производство на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
38/55 и 31/57) 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, ре-
шенија за продолжување, во исклучителни случаи, 
на срокот за траење на пробното производство до 
12 месеци, ако финансирањето на инвестициите е 
вршено од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд (член 6 став 2). 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Држа-
вен секретаријат за работите на народното стопан-
ство: 

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

— ги пропишува, со согласност од Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски, другите потребни мерки за спречување на 
опасностите од шумски пожари што можат да би-
дат предизвикани од локомотивите на шумско-ин-
дустриските железници или на железниците на 
јавниот сообраќај, особено во шумите од поголемо 
стопанско значење (член 10 став 3); 

— упатува, во случај на потреба, за време на 
сушни периоди, ЕО спогодба со републичкиот орган 
надлежен за работите на шумарството, шумарски 
службеници на работа од една народна република 
во друга (член 14 став 3). 

2) Општ закон за шумите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/47) 

— пропишува упатства за изработка на шум-
ско-уредни елаборати (член 5 став 4); 

— ги прогласува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана, за 
постојано или привремено заштитни оние шуми 
што служат за одбрана на земјата (член 17 точка 1); 

— ја пропишува постапката за прогласување 
на шумите за постојано или привремено заштитни, 
начинот на нивното евидентирање и управување, 
како и постапката за утврдување на еднократниот 
надоместок што се должни на сопствениците на 
шумите да им го платат лицата во чиј приватен 
интерес определените шуми се прогласени за при-
времено заштитам (член 18 став 2). 

3) Основен закон за заштита на добитокот од 
заразни болести („Службен лист на ФНРЈ", бр 
26/54) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, 
поблиски прописи за начинот на натоварот, пре-
товарот и истоварот на добиток, како и за начинот 
на вршењето на контрола од чл. 15 и 16 на овој 
закон (член 16 став 5); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за народно здравје, 
поблиски прописи за внатрешното уредување и 
работа, како и за начинот на вршење ветеринар-
на контрола, во индустриските и експертните кла-
ници (член 24 став 2); 

— го ограничува или го забранува увозот или 
превозот од странство на добиток, на производи од 
добиток и на суровини, како и на други предмети 
со кои може да се пренесе зараза (член 29 став 2); 

— го пропишува начинот и условите под кои 
можат да се искористуваат животински трупови 
или нивни делови за технички цели (член 41 став 3); 

— ги пропишува, со согласност од Сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, мер-
ките што треба да се применат врз поголем број 
физички и правни лица на извесно подрачје (член 
47 став 2); 

— донесува поблиски прописи за контролата, 
пакувањето, прометот на употребата на цепива, 
живи вакцини, дијагностички средства и лекови 
за ветеринарна употреба (член 57 став 2); 

— решава по жалбите против решенијата на 
сојузните ветеринарни инспектрри (член 68 став 2). 

4) Основен закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54) 

— го ограничува или го забранува увозот или 
превозот низ Југославија на растенија од земјата 
во која се појавила опасна растениска болест или 
штетник, ако со меѓународен договор не е пред-
видено поинаку (член 22); 

— ги пропишува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, мер-
ките што треба да се применуваат врз неопреде-
лен број лица на извесно подрачје со цел за спре-
чување и сузбивање на растениските болести и 
штетници (член 33 став 3); 

— донесува, со согласност. од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот промет, 
прописи за условите за промет на отровни сред-
ства за заштита на растенијата (член 41); 

— решава по жалбите против решенијата на 
службеникот на Сојузната управа за заштита на 
растенијата, овластен за вршење инспекција за 
заштита на растенијата (член 56 став 2); 

— донесува прописи за здравствената контро-
ла при прометот на посадочен материјал и на се-
менски стоки, за здравствената контрола при уво-
зот, извозот и превозот на растенија, за контрола-
та на хемиските средства за заштита на растени*-
јата, за подигањето и работата на цијан-коморите 
(член 68 став 1); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, 
прописи за начинот на преглед на пратките на ра-
стенија при увозот, извозот и провозот (член 68 
став 1); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет, прописи за прометот на апарати за заштита 
на растенијата (член 68 став 1), 

5) Закон за прометот на семенска стока („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/54) 

— дава одобрение за увоз на сортни и селек-
тивни семенски стоки (член 12 став 1); 

— дава одобрение за увоз на несортни или 
обични семенски стоки (член 12 став 2); 

— пропишува која семенска стока е сортна а 
која несортна, односно селективна и обична; која 
£мес на семенска стока е допуштена; квалитетов 
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на семенската стока како и методите за испитува-
ње на нејзината здравствена состојба и квалитет; 
начинот на пакување и означување на семенската 
стока; што се смета како продажба на семенска 
стока на мало; со кои квалификации мора да ра-
сполага стручниот селскостопански или шумарски 
персонал за работите на семенарството; која испра-
ва служи како доказ за сообраќајните и царински-
те органи дека семенската стока што се извезува 
им одговара: на условите пропишани со овој закон 
(член 26 став 1). 

6) Уредба за контрола и промет на вештачки 
ѓубриња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/47) 

— ги определува установите што ќе вршат ана-
лиза на увезените вештачки ѓубриња (член 4 став 
1 под б); 

— дава одобрение за пуштање во промет на 
вештачки ѓубриња увезени од странство (член 6); 

— решава по жалбите против првостепените 
решенија донесени за наодот на увезеното вештач-
ко ѓубре (член 8). 

7) Уредба за организацијата на шумско-технич-
ката помошна служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 64/49) 

— го пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана, од 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти, од сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите и од Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за општа управа, бојата, кро-
јот и знаците на униформата за персоналот на 
шумско-техничката служба (член 5 став 1). 

8) Уредба за производството како и за купу-
вањето на суров опиум од производителите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/54) 

— ги определува подрачјата на кои може да 
се произведува суров опиум (член 1). 

9) Уредба за контрола на квалитетот на. сел-
скостопанските производи наменети за извоз („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) 

— дава, со согласност од Комитетот за надворе-
шна трговија и од сојузниот Државен секретари-
јат за работите на стоковниот промет, потврда на 
прописите за утврдување квалитетот на селскосто-
панските производи наменети за извоз за кои не се 
пропишани југословенски стандарди, а кои спо-
годбено ги донесуваат Сојузната надворешнотргов-
ска комора и Сојузот на селскостопанско-шумар-
ските комори на Југославија (член 3 став 3); 

— дава, со согласност од Комитетот за надво-
решна трговија и од сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на стоковниот промет, потврда 
на прописите за начинот на преглед на квалитетот 
на одделни селскостопански производи што ги до-
несуваат спогодбено Сојузната надворешнотргов-
ска комора и Сојузот на селскостопанско-шумар-
ските комори на Југославија (член 5 став 2); 

— пропишува, на предлог од Сојузната надво-
решнотрговска комора и од Сојузот на селскосто-
панско-шумарските комори на Југославија, со која 
стручна спрема мораат да располагаат лицата од 
членот 11 став 1 на оваа уредба (член 11 став 2); 

— го утврдува текстот на свечената изјава што 
ја даваат стручните лица што ја вршат службата 
на контрола на квалитетот на селскостопанските 
производи наменети за извоз (член 12 став 1); ' 

— ја пропишува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
а по предлог од Сојузната надворешнотрговска ко-
мора, височината на надоместокот за трошоците 
на прегледот на одделни селскостопански произво-
ди (член 17 став 2); 

— формира стручни комисии заради повремено 
проверување на работата на стручните лица и на 
стручните установи во вршењето на контрола на 
селскостопанските производи (член 19 став 1). 

10) Одлука за условите за продажба оа трак-
тори („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) 

— определува, по предлог од Сојузот на сел-
ј&костопанско-шумарските комори на Југославија, 

кои подрачја се сметаат за житородни (точка 2 
став 2). 

11) Одлука за надоместоците за вршење здрав-
ствена контрола на растенијата при увозот, извозот, 
транзитот и внатрешниот промет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/55) 

— ги пропишува, со согласност од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за општа управа, 
наградите на лицата што вршат здравствена кон-
трола на растенијата од точ. I—IV на оваа одлука 
(точка VI). 

12) Одлука за надоместоците за ветеринарни 
прегледи на добиток, на производи од добиток, на 
суровини и отпадоци при превозот со средства на 
јавниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/55) 

— ги пропишува, со согласност од Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, 
наградите за лицата што вршат ветер^нарно-сани-
тарни прегледи од точ. I—III на. оваа одлука 
(точка V). 

13) Правилник за извршување на Уредбата за 
контролата и.прометот на вештачки ѓубриња („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 84/47) 

— го определува заводот за селскостопански 
истражувања кој ќе зема просечни мостри и ќе 
врши анализа на увезените вештачки ѓубриња 
(член 2); 

— ги препишува еднообразните методи за вр-
шење анализи (член 4 став 2); 

— издава дозвола и регистрира смесови на ве-
штачки ѓубриња, како и на биолошки и други ѓу-
бриња (член 8); 

— издава дозвола за увоз и за пуштање во про-
мет цр. патентирани ѓубриња, каталитички и био-
хемиски препарати и бактериолошки култури (член 
14 став 1). 

14) Царедба за забрана на чистото сечење на 
шумите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/49) 

— дава одобрение за чисто сечење на шуми на 
површини поголеми од 250 ха, на предлог од струч-
на комисија (точка III); 

15) други управни работи во областа на селско-
то стопанство и шумарството од надлежноста на 
укинатиот сојузен Државен секретаријат за рабо-
тите на народното стопанство, ако според одредбите 
на оваа уредба не спаѓаат во надлежност на други 
сојузни органи на управата. 

II. Се овластува Секретаријатот на "Сојузниот 
извршен совет за селско стопанство и шумарство 
да донесува прописи за постапката со отпадоците 
добиени при пречистувањето на семе од луцерка, 
детелина и ел. 

Член И 
I. Во надлежност на Секретаријатот на Сојуз-

ниот извршен совет за сообраќај и врски, покрај 
работите од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на народното сто-
панство, се пренесуваат и следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Закон за крајбрежното море на Федеративна 
Народна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/48) 

— донесува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за надворешни работи, од Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана, од 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти и од сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите, поблиски прописи за вршење-
то на надзор од членот 8 став 1 на овој закон 
(член 8 став 3); 

— донесува прописи за употребата на радио те-
леграфски и радиотелефонски предајници во кра ј -
брежното море на ФНРЈ (член 10). 

2) Закон за народната одбрана („Службен ј-ис? 
на ФНРЈ", бр. 30/55) 

— заедно со сојузниот Државен секретаријат 
За работи на финансиите дава согласност на пропи-
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сите за правото на превоз, како и за евентуалните 
надоместоци во врска со патувањето на лица што 
подлежат на воена обврска. Ако таквиот пропис не 
содржи одредби за надоместоците, не е потребна 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите (член 52 став 2). 

3) Закон за радиодифузните станици („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/55) 

— го утврдува со тарифа, со согласност од со-
јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите, износот на претплата за користење на 
радио-приемници и други уреди наменети за прием 
на радиодифузни емисии (член 42 став 2); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, по-
блиски прописи за пријавата на радиоприемници и 
за начинот на плаќање на радио-претплатата (член 
43 став 2); 

— донесува поблиски прописи за отстранување 
на радиодифузните смеќавања (член 44 став 4). 

4) Закон за работните односи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/57) 

— и дава, заедно со Секретаријатот на Сојузни-
от извршен совет за трудот, согласност на Генерал-
ната дирекција на Југословенските железници, од-
носно на Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните на донесувањето на про-
писи за дисциплинската одговорност поради по-
в р е л на работната дисциплина на работниците 
запослени во Југословенските железници и во Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони (член 
301 став 1). 

5) Уредба за воздушната пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/49) 

— го определува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
надоместокот за користење на воздухопловни при-
станишта (член 13 став 2). 

6) Уредба за овластување претпријатијата на 
лу ките и складиштата да донесуваат тарифи за пре-
товарните и други услуги во луките („Службен лиог 
на ФНРЈ", бр. 19/53) 

— може, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет и од 
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите, да менува одделни ставови на тарифите 
од членот 1 на оваа уредба ако нивната примена би 
можела неповолно да влијае врз пазарот (член 2). 

7) Уредба за организацијата, послувањето и у-
правувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— дава потврда на анкетите за основување на 
претпријатија во состав на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони, што ги донесува управниот 
одбор на Генералната дирекција на поштите, те-
леграфите и телефоните со согласност од републич-
киот извршен совет (член 16 став 1); 

— дава согласност на правилата на претприја-
тијата во состав на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони што се одобрени од страна на управниот 
одбор на Генералната дирекција на поштите, теле-
графите и телефоните (член 22 став 1); 

— може да определи назначувањето на дирек-
тори да се врши по пат на конкурс (член 26 став 2). 

8) Уредба за пристапот, пловидбата и престојот 
на странски јахти и спортски едрилици во крај-
брежното море на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/55) 

— донесува,-со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи и од Државниот 
секретаријат за надворешни работи, решение со кое 
им^ се забранува на странски јахти од една или по-
веќе земји пристапот, пловидбата и престојот- во 
крајбрежното море на ФНРЈ, кога тоа го бара др-
жавниот интерес (член 14). 

9) Ги определува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, по-
штенско-телеграфско-телефонските тарифи, како и 
патнички тарифи на поморскиот, речниот, езерски-
от и воздушниот сообраќај. (Заклучок на Сојузниот 
извршен совет за овластување на Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет за решавање 
определени работи од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет од 8 јули 1955 година — точка 49 и 
др. прописи.) 

10) Ги определува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет и од сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите, стоковните тарифи за 
внатрешен поморски, речен, езерски и воздушен со-
обраќај, како и тарифите за претоварни и други 
услуги. (Заклучок на Сојузниот извршен совет за 
овластување на Одборот за стопанство на Сојуз-
ниот извршен совет за решавање определени ра-
боти од надлежноста на Сојузниот извршен соест 
ОД 8 јули 1955 година — точка 51 и др. прописи.) 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Држа-
вен секретаријат за работите на народното сто-
панство: 

1) Закон за воведување знаме на трговската 
морнарица и бродарството на внатрешна пловидба 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/50) 

— донесува поблиски прописи за веење на зна-
ме на трговската морнарица и на бродарството за 
внатрешна пловидба на ФНРЈ и за истакнување на 
други знаци на бродовите од трговската морнарица 
и на бродовите на внатрешна пловидба на ФНРЈ 
(член 4). 

2) Уредба за лучките накнади („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 100/47) 

— ги менува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, про-
пишаните тарифни ставови на лучките надоместоци 
и за одделни луки ги пропишува поединечните та-, 
рифни ставови што остануваат од општите ставови 
(член 15). 

3) Уредба за баждарење на поморските бродови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/49) 

— ги пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, та-
рифите на надоместоците за баждарење на помор-
ските бродови (член 8). 

4) Уредба за поморската пилотажа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 64/49) 

— ја пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, та-
рифата за услугите на пилотажа (член 7); 

— ја пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, ви-
сочината на процентот кој се уплатува во хавар-
скиот фонд (член 11). 

5) Уредба за утврдување способност за пловидба 
на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/50) 

— ја пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, та-
рифата на надоместоците за извршениот преглед 
на бродови, на дел од брод, на опрема и на уреди 
(член 10). 

6) Уредба за уписот на поморските бродови и на-
јади на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/51) 

— донесува, во согласност од Државниот секре-
таријат за надворешни работи решение за уписот на 
бродови од странска сопственост (член 2 став 2)., 

7) Уредба за дупките празници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 58/52) 

— може за лучки празници да прогласи и други 
денови кои од надлежните државни органи ќе бидат 
прогласени за државни празници (член 3). 

8) Уредба за организацијата, послувањето и у-
правувањето со Југославенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— дава согласност на техничките прописи за вр-
шење на поштенско-телеграфско-телефонски со-
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обраќај доколку се однесуваат и на стопанските 
претпријатија надвор од заедницата или на уста-
новите и граѓаните што ги донесува управниот од-
бор на Генералната дирекција во рамките на сојуз-
ните прописи v (член 47); 

— заедно со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите му дава согласност на 
управниот одбор на Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните да донесува по-
блиски прописи за формирањето на фондови во За-
едницата на поштите, телеграфите и телефоните и 
за нивното користење (член 75 став 4); 

— определува ревизијата на проектите за инве-
стиции на телеграфско-телефонски објекти да ја вр-
шат комисиите од членот 79 став 2 на оваа уредба 
наместо органите надлежни според општите про-
писи за ревизија на проектите (член 80); 

— може да ги овласти претпријатијата и Гене-
ралната дирекција да вршат надзор над изведува-
њето на инвестициони телеграфски и телефонски 
уреди наместо органите надлежни според општите 
прописи за вршење на тој надзор (член 81 став 2). 

9) Уредба за оснивање Југословенски регистар 
на бродовите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/49, 
26/51 и 16/55) 

— пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, та-
рифа според која Регистарот го наплатува надоме-
стокот за направените услуги (член 9). 

10) Правилник за влечење на бродовите во по-
морските луки на Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/50) 

— ја пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
тарифата за услугите на влечење (член 6 став 1). 

11) Одлука за давање одобрение за вадење од 
крајбрежното море на ФНРЈ потонати предмети на 
општествената сопственост без определен орган на 
управувањето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/54) 

— заедно со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите дава согласност на по-
стапката што ја пропишува директорот на Управата 
за поморство и речен сообраќај според која ќе се 
врши јавно наддавање за вадење на потонати пред-
мети (точка 3 став 6). 

12) Правила за организацијата и редот во зи-
мовниците на реките („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 87/47) 

— ги пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, на-
доместоците за употреба на зимовници (точка V); 

13) други управни работи во областа на сообра-
ќајот и врските од надлежноста на укинатиот со-
јузен Државен секретаријат за работите на народ-
ното стопанство, доколку според одредбите на оваа 
уредба не спаѓаат во надлежност на други сојузни 
орган на управата. 

в) Од надлежноста на укинатиот сојузен Држа-
вен секретаријат за работите на оштата управа и 
-за буџетот: 

1) Уредба за организацијата, поодувањето и у-
правувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— заедно со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за трудот дава согласност на побли-
ските прописи што ги донесува Генералната ди-
рекција за тоа под кои услови и на кој начин мо-
жат да се склучуваат договори за работен однос со 
лица што не се запослени со полно работно време 
(член 50). 

2) Уредба за организацијата, поодувањето и у-
правувањето со Југословенските Железници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) 

— заедно со сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи дава согласност на сообраќај-
но-техничките прописи за сигурноста и безбедно-
ста на сообраќајот, што ги донесува Генералната 
дирекција на Југословенските железници (член 27) ѕ 

— решава по жалбите против одлука на управа 
ниот одбор на Генералната дирекција на Југосло-
венските железници (член 97). 

II. Во надлежност на Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски се ста-
ваат и следните работи: 

1) Уредба за посадата на бродовите од тргов-
ската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 80/49) 

— пропишува кои видови работи (функции) по-
стојат на бродовите на трговската морнарица на 
ФНРЈ (член 2). 

2) Уредба за утврдување способноста за пло-
видба на бродовите од трговската морнарица на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/50) 

— донесува правилник со кој ги пропишува 
условите за утврдување условите .за утврдување 
способноста за пловидба на бродовите од трговската 
морнарица на ФНРЈ до 10 ВРТ (член 2 став 2); 

— донесува правилник за градење и за уреди 
на бродовите на трговска морнарица на ФНРЈ, како 
и други поблиски прописи за извршување на оваа 
уредба (член 19). 

3) Уредба за уписот на поморските бродови и 
пајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/51) 

— донесува поблиски прописи за давање и про-
мена на имињата на бродовите односно ознаките 
на техничките пловни објекти и чамци, како и за 
определување на луката на припадност (член 16 
став 5); 

4) Одлука за овластување директорот на Упра-
вата за цивилно воздухопловство да донесува про-
писи од областа на цивилното воздухопловство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55) 

— донесува правилник за регистрација на ци-
вилните воздухоплови и за издавање уверенија за 
нивната пловидбено^ како и прописи за извиду-
вање на несреќите во цивилното воздухопловство 
(точка 1); 

5) Издавање дозвола на стопанските организам . 
ции што не се во состав на Заедницата на Југосло-
венските железници на своите индустриски пруги 
да можат да вршат јавен превоз на патници и 
стоки; 

6) ги утврдува во поморскиот, речниот и возду-
шниот сообраќај, за кои е одобрена дотација или 
регерс од средствата на федерацијата, линиите што 
во интерес на јавниот сообраќај мораат да се одр-
жуваат и врши надзор над одржувањето на тие 
линии. 

III. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски: 

1) да донесува прописи со кои се осигурува 
безбедноста на сообраќајот на железниците што не 
вршат јавен сообраќај или не се во состав на Заед-
ницата на Југословенските железници, прописи за 

^техничките мерки во потлед на изведувањето и одр-
жувањето на пругите, техничките постројки и уре-
дите на тие железници, како и прописи за завити* 
тата на телеграфско-телефонските водови од елек-
трични водови и растенија. 

Прописите за техничките мерки во поглед на 
изведувањето и одржувањето на пругите Секрета-
ријатот за сообраќај и врски ги донесува со сот 
гласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
сообраќај и врски може со прописи ед ставот 1 на 
овој оддел да установува за граѓаните, установите 
и организациите обврски за спроведување на тех-
нички и други мерки што не се предвидени со за-
кон. Ако со тие прописи се установуваат нови 
обврски што повлечуваат значителни материјални 
издатоци, за нивното дрнесување е потребна согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за рабо-
вите на финансиите; 

2) да донесува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за внатрешни работи и од Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру-
дот, прописи за поморските и бродарските кш*-» 
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шки како задолжителни исправи со кои во помор-
ската и бродарската пловидба се докажува свој-
ството на поморец односно бродарец, неговата струч-
на спрема и правото на пловидба, положајот што го 
зазема на бродот, односно на пловилото, траењето 
на укрцувањето, а кои книшки можат да служат 
и како патни исправи за укрцување кога поморецот 
односно бродарецот патува во странство или се 
враќа во татковината. 

Со прописи од претходниот став Секретаријатот 
за сообраќај и врски може да ги менува важечките 
прописи за поморските и бродарските книшки; 

3) да донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, про-
писи за стручната спрема и за стручните испити за 
службениците во Генералната дирекција и во ди-
рекциите на Југословенските железници и во Гене-
ралната дирекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните; 

4) во областите што не се уредени со закони да 
пропишува правилници, наредби и упатства со кои 
се осигурува безбедноста на сообраќајот и зашти-
тата на човечките животи на море и на внатрешни-
те пловни патишта, и со тие прописи да може за 
граѓаните, установите и организациите да устано-
вува обрвски што не се уредени со закон. 

1 
Член 12 

I. Во надлежност на Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за трудот, покрај работите од 
досегашната надлежност на Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за прашања на трудот и на 
работните односи и покрај работите од областа на 
социјалното осигурување од досегашната надле-
жност на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје и социјална политика, се 
пренесуваат и следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Закон за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците („Службенv лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54) 

— определува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за селско стопанство 
и шумарство, кој запослени лица на имоти на сел-
скостопански домаќинства се сметаат како земјо-
делски работници осигурени според овој закон 
(член 9 став 2); 

— донесува, со согласност од Државниот секре-
таријат за надворешни работи, а по прибавено ми-
слење од Сојузниот завод за социјално осигурување, 
поблиски прописи за спроведувањето на здравстве-
ното осигурување за лицата на служба во странство 
и за условите за користење на здравственото осигу-
рување во странство (член 9 став 4); 

— донесува прописи за утврдување неспособно-
ста за работа (член 13 став 5); 

— ја определува постапката за упатување на 
'осигурени лица во странство на лекување (член 58 
став 3); 

— донесува, со согласност од Државниот секре-
таријат за надворешни работи и од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, п 
по прибавено мислење од Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, прописи за обезбедување на ко-
ристење здравствени услуги во странство, ако не 
постои можност за осигурување ка ј соодветни уста-
нови на односната земја (член 82 став 1); 

— го пропишува, по прибавено мислење од Со-
јузниот завод за социјално осигурување, начинот на 
кој ^ работниците запослени во домашната дејност 
(куќни работници), ќе ги остваруваат правата од 
здравственото осигурување, како и начинот на пре-
сметувањето и плаќањето на придонесот за нивното 
осигурување (член 109 став 1). 

Работите од членот 13 на овој закон (определу-
в а ј на најмалиот износ на приходите на членовите 
fca фамилија, достаточен за издржување) што беа 

пренесени врз Секретаријатот за трудот, ќе ги врши 
Сојузниот извршен совет. 

2) Закон за работните односи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/57) 

— донесува, по прибавено мислење од Централ-
ниот совет на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија, поблиско упатство за примена на мерилата 
од членот 26 став 2 на овој закон, според кои ор-
ганизациите можат да му определат на работникот 
подолг годишен одмор од оној што му припаѓа спо-
ред одредбите на членот 26 став 3 (член 26 став 4); 

— може, по прибавено мислење од Централниот 
совет на синдикатите на Југославија, да пропише 
за одделни струки како услов за засновување ра-
ботен однос повисоки граници на возраста од 15 
години, како и други посебни услови за определени 
работни места или работи во одделни дејности или 
занимања (член 128 став 3); 

— донесува прописи за утврдување на работ-
ните места односно на работите на кои се воведува 
скратено работно време (член 168); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, а по 
прибавено мислење од Централниот совет на Со-ч 
јузот на синдикатите на Југославија, посебни про-
писи за прекувремената работа во стопанските ор-
ганизации на јавниот сообраќај, на јавните скла-
дови и луки и на рибарството (член 176 став 5); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, по-: 
блиски упатства за исплатата на аконтации на лич* 
ните доходи во стопанските организации (член 213* 
214 и 216); 

— донесува прописи за годишниот одмор по-
долг од одморот предвиден во чл. 236 и 237 ОД 
овој закон, како и за други годности во врска сб 
користењето на годишниот одмор, за работниците 
што работат на работите тешки или штетни за 
здравјето (^лен 238); 

— заедно со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за сообраќај и врски 6 дава согла-
сност на Генералната дирекција на Југословенските; 
железници односно на Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните на донесува-
њето на прописи за дисциплинската одговорност 
поради повреди на работната дисциплина на работ-
ниците запослени во Југословенските железници и 
во Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(член 301 став 1); 

— заедно со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет' за законодавство и организација, ft 
дава согласност на Генералната дирекција на Ју -
гословенските железници односно на Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните 
на донесувањето на прописи за материјалната од-* 
говорност на работниците во Југословенските же-* 
лезници и во Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони (член 314). 

3) Уредба за организацијата на службата за по-
средување на трудот („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 16/52) 

— издава општо упатство за работата на би-
роите за посредување на трудот и составува изве-
штај за движењето на запосленоста на територијата 
на Југославија (член 13 став 1). 

4) Уредба за спроведување на Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54) 

— решава по жалба против решенијата што Со-
јузниот завод за социјално осигурување ги донесува 
по дискрециона оценка во поглед на користењето 
на правото од здравственото осигурување во стран-
ство (член 60 став 3); 

— заедно со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за народно здравје му дава согласност 
на Сојузниот завод за социјално осигурување да ја 
пропише формата на здравствена легитимација, ка-
ко и срокот за нејзиното издавање и начинот на 
употребата (член 65); 



Среда, 7 мај 1958 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Еро] 18 — Страна 459 

— заедно со Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за народно здравје му дава согласност 
на Сојузниот завод за социјално осигурување да 
пропише упатство за собирање на потребни стати*: 
етички податоци за водење на проширената евиден-
ција и за обрасците за евиденција (член 74). 

5) Уредба за финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55) 

— му дава, заедно со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите, согласност на 
Сојузниот завод за социјално осигурување на упат-
ства за спроведување на оваа уредба (член 96). 

6) Уредба за организација на заводите за со-
цијално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/55) 

— врши контрола над спроведувањето на избо-
рите за собрание на Сојузниот завод за социјално 
осигурување и во случај на утврдените неправил-
ности му укажува на нив на Сојузниот, извршен 
совет (член 23 став 1). 

7) Напатствие за водење евиденција и стати-
стика за повредите предизвикани со несреќен слу-
чај во работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за народно здравје и 
од Сојузниот завод за социјално осигурување, обра-
сци за извештаи за повредите предизвикани со не-
среќни случаи. 

8) Работите од Уредбата за здобивањето со пра-
вото на пензија и инвалиднина на осигурениците 
запослени на тешки работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/53) и тоа: од членот 1 став 2 (опреде-
лување со посебни решенија кои запослувања са 
сметаат како тешки работи), од членот 3 став $ (опре-
делување кое време поминато на одделни тешки ра-
боти се смета како полна година пензиски стаж) 
и од членот 4 став 3 (определување за кој период 
ефективно запослување на одделни тешки работи 
возрасната граница се намалува за по една година), 
а кои беа пренесени во надлежност на Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за трудот, ќе ри 
врши Сојузниот извршен совет, доколку тие работи 
се однесуваат на инвалидското осигурување. 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на народното сто-
панство: 

Уредба за учениците во стопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) 

— пропишува, со согласност од сојузниот држа-
вен секретаријат односно од секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа одно-
сната гранка на стопанството, со кои работи и струч-
но знаење треба да овладее ученикот во одделна 
година учење за оддели занаети или групи сродни 
занимања односно занаети (член 8); 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за просвета и култура 
и од државниот секретаријат односно од секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет во чиј дело-
круг спаѓа соодветната гранка на стопанството, а 
по прибавено мислење од соодветната комора и 
стручното здружение, кои знимања односно занаети 
можат да се изучуваат, како и минимумот на тра-
ењето на учењето за одделни занимања односно 
занаети (член 13 став 2); 

— го определува, со согласност од сојузниот др-
жавен секретаријат односно од секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа од-
носната гранка на стопанството, пократкото трае-
ње на практичната работа за занимањата односно 
занаетите кај кои работите се вршат под посебни 
услови за работа, а во смисла на прописите за ра-
ботниците на тие работи (член 14 став 3); 

— донесува, со согласност од сојузниот држа-
вен секретаријат односно од секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа одно-
сната гранка на стопанството, дополнителни пропи-
си ако најде дека прописите од ставот 1 на членов 

26 од оваа уредба не се во согласност со потребите 
на стопанството (член 26 став 2); 

— донесува поблиски прописи за примена на 
оваа уредба во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за просвета и култура 
(член 35). 

в) Од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на општата управа 
и за буџетот: 

1) Уредба за принадлежностите на државните 
службеници на служба во странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/50 и 26/53) 

му дава, заедно со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите, согласност на 
Државниот секретаријат за надворешни работи на 
определувањето височината на детскиот додаток по-
себно за секоја странска земја — за службениците 
за време на нивното службување во странство 
(член 3 став 2). 

2) Уредба за организацијата, почнувањето и у-
правувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— и дава, заедно со Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски, согла-
сност на Генералната дирекција на донесувањето 
на поблиски прописи за тоа под кои услови и на кој 
начин можат да се склучуваат договори за работни-
те односи со лица што не се запослени со полно 
работно време (член 50). « 

И. Во надлежност на Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за трудот, се ставаат и след-
ните работи: 

1) донесување на прописи за стручната спрема 
и за стручните испити за работниците во стопан-
ските организации, за чие донесување според досе-
гашните прописи беа овластени други сојузни органи 
на управата, како и на други прописи за стручната 
спрема и за стручните испити за работниците во 
стопанските организации, ако за нивното донесу-
вање не се овластени стопански и други организа-
ции. Овие прописи секретаријатот ги донесува со 
согласност од сојузниот државен секретаријат од-
носно од секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет во чиј делокруг спаѓаат работите од соодветната 
област на стопанството; 

2) давање, заедно со сојузниот државен секре-
таријат односно \со секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од 
соодветната област на стопанството, согласност на 
прописите за стручната спрема и за стручните испи-
ти за работниците во стопанските организации, што 
ги донесуваат стопански организации, кога за до-
несување на такви прописи е предвидена согласност 
на сојузни органи; 

3) прописите за стручната спрема и за струч-
ните испити на работниците на стопанските орга-
низации, за чие донесување беа овластени коморите, 
ќе ги донесува Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за трудот, со согласност од државниот 
секретаријат односно од секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет во чиј делокруг спаѓаат рабо-
тите од соодветната област на стопанството; 

4) донесување, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за народно здравје, на 
упатство за водење евиденција за несреќните слу-
чаи, за повредите предизвикани со несреќни слу-
чаи на работа; пропишување, со согласност од Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје и од Сојузниот завод за социјално 
осигурување, на обрасци за извештаи за несреќните 
случаи и, со согласност од секретаријатите на Со-
јузниот извршен совет за општа управа, за трудот 
и за народно здравје, на обрасци за статистички по-
датоци. 

Член 13 
Во надлежност на Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за просвета и култура се прене-
суваат следните работи: 
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Од досегашната надлежност на СОЈУЗНИОТ 
извршен совет: 

1) Општ закон за универзитетите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/54 и 58/55) 

— донесува прописи за нострификацијата и 
еквивал енди јата на училишните документи здоА 
биени во странство (член 17 став 4). 

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

— пропишува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
упатства за управување со фондот за унапредување 
на културните дејности (член 24 став 2). 

3) Основен закон за издавачките претпријатија 
и издавачките установи („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 11/55) 

— ги утврдува видовите на издавачка дејност 
(член 18 став 3). 

4) Закон за докторатот на науките („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/55) 

— донесува прописи за нострификацијата на 
докторат здобиен на странски факултети и високи 
школи (член 25 став 2). 

5) Закон за Југословенската народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/55) 

пропишува, на предлог од Државниот секре-
таријат за работите на народната одбрана, а со 
согласност *од Сојузниот извршен совет, кои воени 
училишта му одговараат на непотполното средно 
училиште, на завршено средно училиште, на виша 
школа, на факултет и на нив рамни училишта 
(член 62). 

6) Основен закон за стипендиите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/55) 

— определува со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, до 
која височина можат да се даваат стипендии (член 
10 став 2); 

— ги определува државните органи и установи 
преку кои југословенските државјани ќе примаат 
стипендии од странски даватели (член 14); 

— донесува, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, поблиски 
прописи за спроведување на овој закон (член 48). 

7) Основен закон за филмот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/56) 

— ги пропишува условите под кои им се дава 
одобрение на странски производители на филмови 
да можат да снимаат филмови или екстериери на 
територијата на Југославија (член 12 став 4); 

— донесува прописи за тоа кое снимање се 
смета како аматерско (член 15 став 2); 

— донесува прописи за копродукцијата (член 
35 став 2); 

— именува посебна комисија што дава одо-
брение за прикажување домашни филмови на 
филмски фестивали во странство (член 55). 

8) Уредба за стипендиите за школување и 
усовршување во странство („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 32/56) 

— именува Совет за стипендии (член 25). 
9) Одлука за овластување Одборот за просвета 

да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/54) 

— го определува, со согласност од Сојузниот 
извршен совет, рангот на школите, курсевите и 
испитите (точка I под 1); 

— го одобрува извозот на заштитени подвижни 
споменици на културата (точка I под 2). 

10) Општо упатство за авторските хонорари за 
изведување и прикажување на книжевни уметнички 
творби („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/52) 

— дава согласност на прописите што ги доне-
суваат организациите на авторите за подедб& Џ$ 
Авторските хонорари (точка VIII став 2)>, 

Член 14 
I. Во надлежност на Секретаријатот на Соју-

зниот извршен совет за народно здравје се прене-
суваат сите работи од областа на народното здравје 
од надлежноста на укинатиот Секретаријат на 
Сојузниот извршен совет за народно здравје и со-
цијална политика, како и следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Општ закон за спречување и отклонување на 
заразни болести („Службен лист на ФНРЈ4', бр. 
37/48) 

— презема, во случај на потреба, и непосредни 
мерки за спречување и отклонување на заразни 
болести и упатува во загрозени краишта специјални 
екипи за отклонување на епидемијата (член 6 
точка 6); 

— изработува општ план за спречување и от-
клонување на заразните болести и го контролира 
неговото извршување (член 6 точка 7); 

— го организира и раководи со спречувањето на 
внесувањето на заразни болести од странство (член 
6 точка 9); 

— ја пропишува задолжителната пријава на 
©болувањата и од други заразни болести освен оние 
што се наведени во членот 10 од овој закон 
(член 12); 

— наредува задолжително издвојување на лица 
разболени од други заразни болести и нивно сме-
стување во болница (член 14 став 2); 

— донесува поблиски прописи за спречувањето 
и отклонувањето на хроничните заразни болести (на 
маларијата, половите болести, туберкулозата, тра-
хомата, ехинококозата, губата, микозата, цревните 
паразити и др.) — член 22); 

— донесува поблиски прописи за спречувањето 
и отклонување™ на заразните животински болести 
што преминуваат на луѓе (член 23 став 2). 

2) Закон за здравственото осигурување на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54) 

— определува, на предлог од републичкиот 
совет за народно здравје, кои објекти во одделни 
природни лекувалишта се сметаат како здравствени 
установи (член 16 став 4). 

3) Основен закон за здравствениот надзор над 
прехранбените продукти („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/56 

— донесува прописи за начинот за испитување 
на прехранбените продукти и суровините, како и 
за начинот на водење евиденција за извршените 
испитување (член 33 став 3); 

— донесува прописи за тоа на кои предмети од 
општа употреба ќе се применуваат одредбите од 
овој закон што се однесуваат на вршењето на здрав-
ствен надзор (член 69). 

4) Закон за санитарната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/56) 

— донесува прописи за тоа во кои случаи сани-
тарниот инспекторат задолжително ќе прибавува; 
анализи односно посебни стручни наоди и мислења 
пред донесувањето на свое решение, како и fca кој 
начин ќе се определуваат установи што можат да 
вршат анализи и да даваат стручни наоди и ми-
слења (член 44). 

5) Уредба за отклонување на половите болести 
{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 99/48 и 56/51) 

— ги пропишува начинот на водењето на еви-
денција (член 12) и општите упатства за пријава, 
преглед и лекување (член- 18). 

б) Уредба за отклонување на трахомата („Слу-
жбен лист ФНРЈ", бр. 99/48 и 56/51) 

— ги пропишува начинот за водење евиден-
ција (член 13) и поблиските упатства за пријаву-
вање (член 15). 

7) Уредба за регулирање на производството и 
прометот на отрови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46/50) 

донесува решенија за тоа што се смета за FCT£Q» Ѓ Ш Д 1 ) , 
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8) Уредба за лековите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/53) 

— дава согласност на упатството на Управата 
за фармацеуте^ служба и медицинско снабдување 
за вршењето на контрола и за испитувањето на ле-
ковите и лековитите супстанции (член 16 став 2); 

— донесува поблиски прописи за примена на 
оваа уредба (член 43). За донесување на овие про-
писи не е потребна согласност од Сојузниот извр-
шен совет. 

9) Уредба за попис и проценка на основните 
средства на здравствените установи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 49/54) 

— го определува бројот на членовите на Со-
јузната комисија за проценка на основните средства 
на здравствените установи и ги именува нејзини-
те членови (член 3 став 2). 

10) Уредба за спроведување на Законот за 
Здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54) 

— заедно со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за трудот, дава согласност на одлуката 
на Сојузниот завод за социјално осигурување, за 
формата на здравствената легитимација, за срокот 
на нејзиното издавање и за начинот на употребата 
(член 65); 

— му дава, заедно со Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за трудот, согласност на Сојуз-
ниот завод за социјално осигурување да пропише 
упатство за присобирањето на потребни статистич-
ки податоци, за водењето на пропишаната евиден-
ција и за обрасците за евиденција (член 74). 

11) Одлука за издавање исправи за својството 
на граѓанска болница во војна и за својството ва 
граѓанско лице запослени во таква болница („Слу-
жбен лист ФНРЈ", бр. 7/55) 

— ги определува обрасците за исправи од точ-
ката 1, легитимациите од точката 2 став 1 и лентите 
и формата на жигот од точката 3 на оваа одлута 
(точка 4); 

— ги пропишува техничките упатства за воде-
ње евиденција за издадените исправи и легитима-
ции (точка 7 став 2). 

12) Одлука за овластување Комисијата за ле-
кови да ги прогласува производите за опојни дрога 
и да ги определува лековите што се подложни на 
одделно испитување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/55) 

— ќ дава согласност на Управата за фармаце-
у т е ^ служба и медицинско снабдување за про-
гласување за опојни дроги, во смисла на членот 2 
од Законот за опојните дроги, оние производи за кои 
ќе се утврди дека можат да предизвикаат токсико-
манија, или дека можат да се преправат во дроги 
што предизвикуваат токсикоманија (точка 1 под а); 

— и дава согласност на Управата за фармаце-
у т е ^ служба и медицинско снабдување за опреде-
лување во смисла на членот 21 од Уредбата за ле-
ковите, што можат да се пуштаат во промет само 
по посебно испитување од страна на определената 
за тоа установа (точка 1 под б). 

13) Правилник за пренесување мртовци („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/48) 

— го утврдува образецот за спроводник 
(член 4). 

14) Наредба за бележење против туберкулоза 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/50 и 46/51) 

— го пропишува, на предлог од Сојузниот за-
вод за народно здравје, образецот за евиденција 
(точка 11). 

б) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
завод за народно здравје: 

1) Уредба за спроведување на Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службенн-
ц~гге („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54) 

— ги определува, на предлог од Сојузниот за-
вод за народно здравје, а со согласност од СоЈуз* 
»пот завод за социјално осигурување, индикациите 

за заботехничка помош и потребата од протези и 
ортопедски помагала (чл. 13 и 16); 

— ги определува, на предлог од Сојузниот за-
вод за народно здравје, а со согласност од 
Сојузниот завод за социјално осигуруваше, инди-
кациите и контраиндикациите за лекување во при-
родни лекувалишта, како и условите Што треба 
да ги исполнат одделни објекти во природните ле-
кувалишта за да можат во нив да се испраќаат 
осигурени лица (член 23); 

— ги определува, по прибавено мислење од 
Сојузниот завод за социјално осигурување и од 
Управата за фармацеута^ служба и медицинско ' 
снабдување, нормите за количините на лекови и 
санитарен материјал потребен за лекување (член 
24 став 5); 

— ја определува, на предлог од Сојузниот завод 
за народно здравје, а со согласност на Сојузниот 
завод за социјално осигурување, формата и содр-
жината на здравствениот картон и на лекарскиот 
дневник и начинот на нивното водење (член 67h 

2) Уредба за спроведување на Основниот закон 
за здравствениот надзор над прехранбените про-
дукти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 

— донесува прописи за начинот на земањето, 
опремањето и чувањето на мостри од прехранбени 
продукти и од суровини наменети за производство 
на прехранбени продукти, за методите за вршење 
анализи и суперанализи и за сроковите во кои мо-
раат редовно да се вршат анализи и суперанализи 
(член 59). 

II. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за народно здравје: 

1) да донесува прописи за хигиенско-техничките 
мерки за заштита на водите за пиење; 

2) со согласност од сојузниот Државен секре-
таријат за работите на стоковниот промет и од со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти, да донесува прописи за хигиенско-техничките 
мерки во поглед на поставањето и одржувањето 
на кампови; 

3) да донесува хигиенско-технички прописи за-
ради заштита од јонизирувачко зрачење. 

Прописите на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за народно здравје за хигиенско-те-
хничките мерки за заштита на водите за пиење ќе 
се применуваат на територијата на народните ре-
публики во кои се донесени соодветни републички 
закони до донесувањето на тие закони, а прописите 
на тој Секретаријат за хигиенско-техничките мерки 
во поглед на поставањето и одржувањето на кам-
пови непосредно ќе се применуваат на територијата 
на народните републики во кои не се донесени 
соодветни републички прописи односно до донесу-
вањето на тие републички прописи. 

Со прописите од ставот 1 на овој оддел Секре-
таријатот за народно здравје може да установува 
за граѓаните, установите и организациите обврски 
за спроведување на техничките и другите мерки 
што не се предвидени со закон. Ако со тие прописи 
се установуваат нови обврски што повлекуваат 
значителни материјални издатоци, за нивното до-
несување е потребна согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите; 

4) да одлучува за тоа кои лекови и лековити 
супстанции односно суровини за нивно производ-
ство ќе се набавуваат во странство од девизните 
средства определени за таа цел. 

Член 15 
I. Во надлежност на Секретаријатот на Со-

јузниот извршен совет за социјална политика и 
комунални прашања се пренесуваат сите работи во 
областа на социјалната заштита од надлежноста на 
укинатиот Секретаријат на Сојузниот извршен со-
рет за народно здравје и социјална заштита, ра-* 
ботите од надлежноста на укинатата Комисија за 
прашања на иселениците што се однесуваат на 
заштитата на иселениците, како » следните работи: 
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а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

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

— донесува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за надворешни работи, поблиски про-
писи за вршење старателство над југословенски 
државјани во странство (член 54 став 2). 

2) Закон за заштита на гробовите од борците 
паднати во Народноослободителната војна и жр-
твите на фашистичкиот терор („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/54) 

—.. донесува поблиски прописи за обележува-
њето и одржувањето на гробовите од борците па-
днати во Народноослободителната војна и од жрт-
вите на фашистичкиот терор (член 2 став 2). 

3) Закон за придонесот за станбена изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/55) 

— ги пропишува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
минималните услови и начинот на давање заеми за 
станбена изградба (член 5 став 2). 

4) Закон за правата на носителите на „Парти-
занска споменица 1941" („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 15/56) 

— донесува поблиски прописима извршување 
на овој закон, со тоа прописите за повластеното во-
зење да ги донесува со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за собраќај и врски 
(член 17). 

5) Закон за воените инвалиди од војните („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/57) 

— донесува прописи за утврдување на про-
центот на воениот инвалидитет (член 3 став 3); 

— донесува прописи за утврдување на неспо-
собноста за стопанисување, кога е признавањето 
на определени инвалидски права условено со неспо-
собноста за стопанисување (член 9 став 3); 

— донесува поблиски прописи За користењето 
на правото на здравствената заштита според овој 

. закон (член 36); 
— донесува, со согласност од Секретаријатот на 

Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, по-
блиски прописи за користењето на правото на бе-
сплатно и повластено возење (член 45). 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на општата управа 
и за буџетот: 

1) Уредба за повластиците на носителите на 
Орденот народен херој („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/55) 

— го пропишува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
а по прибавено мислење од Сојузниот завод за 
социјално осигурување, начинот за надоместување 
трошоците за здравствената заштита на заводите 
За социјално осигурување за одликуваните што не 
се осигурени лица (член 3 став 2); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, по-
блиски прописи за надоместување трошоците за 
бесплатно возење на одликуваните, како и за на-
чинот на исплата на паричното примање (член 4 
став 3); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
в е н секретаријат за работите на финансиите, по-
блиски прописи за начинот за исплата на пари-
чното примање на членовите на фамилијата на 
одликувано лице што ќе умре, како и на членовите 
на фамилија на лице што по смртта е одликувано 
со Орденот народен херој (член 7 став 3); 

— ја спроведува постапката за загубувањето на 
правото на повластица не член на фамилијата та 
умрено одликувано лице и донесува решение за 
тоа (член 8 став 2). 

2) Уредба за повластиците на носителите на 
Ррденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, на Орденот 
белиот орел со мечеви и на Златната медалја на 
Обилни („Службен лист на ФНРЈ", бр, 56/55) 

— го пропишува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите. 

а по претходно прибавено мислење од Сојузниот 
^авод за социјално осигурување, начинот за надо-
местување трошоците за здравствена заштита на 

^ заводите за социјално осигурување за одликува-
ните што не се осигурени лица (член 3 став 2); 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, про-
писи за надоместување трошоците за бесплатно во-
зење на одликуваните (член 4 став 2); 

— донесува решенија за пов ла стидите од оваа 
уредба (член 6); 

— донесува, со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, по-
блиски прописи за начинот за исплата на месечниот 
паричен доход на носителите на Орденот Кара-
ѓорѓева ѕвезда со мечеви, како и на членовите на 
фамилиите на носителите на тој орден, кои тој 
доход според важечките прописи го примале до 
влегувањето во сила на оваа уредба (член 7), 

II. Во надлежност на Секретаријатот на Со-
јузниот извршен -совет за социјална политика и 
комунални прашања се ставаат и следните работи: 

— се грижи за одржувањето на гробовите на 
војници загинати или умрени во Југославија во 
поранешните војни; 

— се грижи за спроведувањето на Законот за 
заштита на гробовите од борците паднати во На-
родноослободителната војна и жртвите на фаши-
стичкиот терор („Службен лист на* ФНРЈ", бр. 29/54). 

Член 16 
Во надлежност на Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за правосудни работи се пренесуваат 
од досегашната надлежност на Сојузниот извршен 
совет следните работи: 

1) Закон за меница („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 104/46) 

— донесува прописи за тоа кои денови во сми-
сла на овој закон ќе се сметаат како празници 
(член 114 став 1); 

— донесува, со согласност од Државниот секре-
таријат за надворешни работи, според сериозноста 
на приликите, а во врска со членот 53 од овој закон, 
прописи за соодветната заштита за регресните 
менични должници со одлагање на сроковите за 
исплата на меница и ел., кога странска држава ќе 
издаде прописи со кои се спречува вршење или 
одржување на правата од тие меници (член 114 
став 2). 

2) Закон за заверување потписи, ракописи и 
преписи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 105/47) 

— донесува поблиски прописи за формата на 
уписникот, и упатства за спроведување на овој за-
кон (член 18). 

3) Кривичен законик („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/51) 

— става барање за кривично гонење ако кри-
вичното дело не се гони според странски закон 
(член 95 став 2). 

4) Закон за извршување на казните, мерките 
за безбедност и воспитно-поправителните мерки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/51) 

— донесува прописи за спроведување на од-
редбите за извршувањето на казната конфискација 
на имотот (членЛ04); 

— донесува прописи за спроведување на одред-
бите за извршувањето на парична казна (член НО). 

5) Закон за амнестија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/53) 

— издава, со согласност од Сојузниот извршен 
совет, упатство за тоа дали кривичните дела, опре-
делени според прописите што денес не се во сила 
се опфатени со амнестија според овој закон (член 6). 

6) Законик за кривичната постапка (, Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/53) 

— им дава упатства на судовите за постапуваше 
по молбите на странски органи што се однесуваат 
на кривично дело за кое според домашните про-
писи не е дозволена екстрадиција (член 453 став 2). 
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7) Закон за судовите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/54) 

— го утврдува постоењето на услови од членот 
91 став 1 ал. 2, 3 и 4 за престанок на службата на 
судии на Сојузниот врховен суд (член 92 став 1); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, про-
писи за поблиските услови за полагање на суди-
скиот испит, за програмата и за начинот на пола-
гањето на овој испит (член 100); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општа управа, прописи 
за тоа под кои услови наполно или делумично ќе 
се изедначат со судскиот испит стручните испити 
по правна струка положени до денот на влегува-
њето во јсила на овој закон (член 100); 

— непосредно се грижи за спроведувањето на 
единствените начела на правосудната управа (член 
108 став 2). 

8) Закон за стопанските судови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/54) 

— го утврдува постоењето на услови од членот 
71 став 1 ал. 2, 3 и 4 за престанок на службата 
на судии на Врховниот стопански суд (член 72 
став 1); 

— непосредно се грижи за спроведувањето на 
единствените начела на правосудната управа (член 
87 став 2). 

9) Закон за јавното обвинителство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/54) 

— ги утврдува, на предлог од Сојузното јавно 
обвинителство, подрачјата на окружните и околи-
ските јавни обвинителства (член 3 став 2). 

10) Закон за наследувањето („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/55) 

— дава објаснувања за постоењето на заемност 
во случај на расправање заоставши на странски 
државјанин (член 189 став 3). 

И) Закон за јавното правобранителство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/55) 

— донесува поблиски прописи за пријавувањето 
на споровите кои стопанските организации односно 
установи ги водат против странски државјани и за 
регистрирањето на овие спорови (член 20 став 5). 

12) Закон за адвокатурата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/57) 

— донесува поблиски прописи за јавните испра-
ви што можат да ги составуваат адвокати (член 3 
став 2); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, по-
блиски прописи за службата на правната помош 
во народните одбори (член 4 ста£ 7). 

13) Уредба за укнижувањето на правото на 
сопственост на државен недвижен имот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 58/47) 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на оваа уредба (член 9). 

14) Уредба за изградба станбени згради на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/51) 

— донесува прописи за начинот на укнижување 
во земјишните книги на зградите и становите изгра-
дени под условите од оваа уредба (член 19). 

15) Уредба за постапката поради извршување 
над имотот на странските држави во Федеративна 
Народна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/52) 

— дава и одбива да даде дозвола за извршу-
вање над имотот на странска држава во Југосла-
вија (чл. 1 и 2). 

16) Одлука за пренесување работите од меѓу-
народна правна помош на Државниот секретаријат 
за надворешни работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/53) 

— ги врши работите од точката II став 2 на 
оваа одлука^ 

17) Одлука за регистрација на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/54) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општи стопански ра-
боти, упатство за регистрација на стопанските ор-
ганизации (точка 4). 

Член 17 
Во надлежност, на Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за информации се пренесуваат од 
досегашната надлежност на Сојузниот извршен со-
вет следните работи: 

Закон за радиодифузните станици („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/55) 

— може да определи сите радиостаници да 
пренесуваат дел од програмата од општ интерес за 
Југославија како целост (член 10 став 2); 

— ги потврдува правилата на радиодифузните 
станици (член 18); 

— ги определува радиодифузните станици што 
можат да даваат радиодифузна програма наменета 
за странство (член 19); 

— врши надзор во поглед на законитоста на 
работата на радиодифузните, релејните и телеви-
зиските станици во границите определени со овој 
закон (член 46 став 2Ј; 

— може во вршењето на надзор да поништи 
или укине акт на советот или на друг орган на 
радиодифузна односно релејна станица што му е 
противен на законот или на правилата на стани-
цата, освен актите донесени во управната постапка 
(член 47 став 1 точка 1); 

— го запира емитувањето на определена точка 
од програмата или определен вид емисија, ако нив-
ната содржина им е противна на меѓународните 
спогодби и конвенции, на други меѓународни об-
врски на Југославија или на одржувањето на нор-
мални односи со други земји (член 47 став 1 точка 2). 

Член 18 
I. Во надлежност на Секретаријатот на Сојуз-

ниот извршен совет за општа управа се пренесуваат 
од надлежноста на укинатиот сојузен Државен се-
кретаријат за работите на општата управа и за бу-
џетот што се однесуваат на спроведувањето на со-
јузните прописи за организацијата на сојузните 
органи и установи, на службеничките односи и на 
стручното образование на службениците на др-
жавни органи и установи, на систематизацијата, 
на унапредувањето на државната администрација 
и на административното работење, и другите работи 
на општа управа, освен работите од членот 2 точка 
2—7 на Уредбата за Државниот секретаријат за ра-
ботите на општата управа и за буџетот, како и 
следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Основен закон за бракот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/46 и 18/55) 

— донесува, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретаријат за внатрешни работи, поблиски 
прописи за работата на државните органи при склу-
чувањето на брак (член 97а). 

2) Закон за државните празници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/55) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот, прописи со кои 
се определува кои државни органи, установи и сто-
пански организации се должни и во кој обем да ја 
вршат својата дејност и во деновите на државни 
празници (член 3 став 2). 

3) Закон за Југословенската народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/55) 

— пропишува, со' согласност од Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана, кои 
воени испити се празнаваат како положени испити 
на јавни службеници (член 63). 
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4) Закон за управните училишта („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/56) 

— ги пропишува, со согласност од Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура, општите начела за наставните планови, 
испитите, организацијата и работата на управните 
училишта (член 17 став 1). 

5) Закон за општата управна постапка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/56) . 

— решава, во случај на сомневање, со согла-
сност од државниот секретаријат односно од се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј 
делокруг спаѓаат работите што се однесуваат на 
соодветна самостојна установа или организација, 
за тоа дали определена самостојна установа односно 
организација ги врши работите на јавната служба 
што и се доверени, како работи пренесени во неј-
зина надлежност, или како работи пренесени во 
нејзиниот самостоен делокруг (член 299 став 2). 

6) Закон за јавните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/57) 

— дава одобрение да може службеник да прими 
почестен положај или членство што повлекува вр-
шење на определени должности во меѓународни 
организации или во установи и организации на 
странски држави (член 59 став 1); 

— дава, заедно со сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите, согласност за 
склучување договор за давање посебни награди на 
одделни службеници за изработка и приготвување 
на особено сложени и опсежни елаборати што треба 
да имаат карактер на научна работа или на ви-
сокостручни анализи (член 162), доколку за давање 
на таква согласност не е овластен Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана 
(Одлука за овластување на Државниот секретар 
за работите на народната одбрана да дава согла-
сност на склучувањето на договори за посебни на-
гради — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/58); 

— ^определува испитни комисии за сојузните 
управни службеници (член 174 став 2); 

— определува комисии пред кои се полага 
испитот за признавање на виша или висока стручна 
спрема (член 177 став 5); 

— во случат на сомневање, решава, со согла-
сност од сојузниот државен секретаријат односно 
од секретаријатот на Сојузниот извршен совет во 
чиј делокруг спаѓаат работите што се однесуваат 
на соодветната установа, за тоа дали некоја уста-
нова врши јавна служба во смисла на овој закон 
(член 369 став 3). 

Работите од точката 7 од Решението за оснива-
ње Сојузен завод за проучување школски и про-
светни прашања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55) 
— (давање согласности на прописите за работењето 
и за внатрешната организација на заводите), кои 
беа пренесени врз Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за општа управа, ќе ги врши Сојузниот 
извршен совет. 

б) Од надлежноста на укинатиот сојузен Др-
жавен секретаријат за работите на општата управа 
и за буџетот: 

Уредба за принадлежностите на државните 
службеници на служба во странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/50 и 26/53) 

— заедно со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите му дава согласност на Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи на ре-
шенијата за височината на платата на службени-
ците на служба во странство за секоја одделна 
платна група и за секоја странска земја (член 2 
став 3). 

II. Во надлежност на Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за општа управа се ставаат и 
следните работи: 

— давање, заедно со Државниот секретаријат 
работи на народната одбрана, со сојузниот Др-

жавен секретаријат за работите на финансиите и 
со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи, согласност на прописите за службеното о-
блекло, кои во рамките на прописите на Сојузниот 
извршен совет, ги донесуваат сојузните органи на 
управата, како и установите и организациите над 
кои вршат надзор сојузните органи на управата. 

Член 19 
Во надлежност на Сојузната управа за заштита 

на растенијата се пренесуваат од надлежноста на 
укинатиот сојузен Државен секретаријат за работи 
на народното стопанство следните работи: 

1) Општ закон за шумите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/47) 

— донесува упатство за борба против штетните 
инсекти и заразните болести на дрвја (член 11 
став 3). 

2) Основен закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/54) 

— го прогласува за заразено она подрачје на кое 
ќе се појави опасна растениска болест или штетник 
предвиден со сојузен пропис (член 15); 

— забранува изнесување на определени видови 
растенија од подрачјето што со сојузни прописи е 
прогласено за заразено, за време додека постои о -
пасност од тие растенски болести или штетници 
(член 18 став 2); 

— ги пропишува условите под кои растението 
заразено со опасна болест или штетник, како и ра-
стението за кое се сомнева дека е заразено со таква 
болест или штетник, може, по исклучок од одред-
бите на членот 6 на овој закон, да се пушта во про-
мет со цел за индустриска преработка или за на-
учни цели и широка потрошувачка (член 19); 

— ги пропишува условите во кои пратките од 
членот 23 став 1 подлежат на задолжителен пре-
глед (член 23 став 2); 

— наредува групно отстранување на опасните 
растениски болести и штетници, како и на другите 
растениски болести и штетници што во поголема 
мера ќе се појават на пошироко подрачје (член 29 
став 1). 

3) Наредба за сузбивање компировата златица 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/47) 

— ги пропишува условите за прометот на кром-
пир и на селскостопански култури од фамилијата 
на помошнички, од заразените подрачја, како и по-
требните карантински мерки (точка 9 став 2). 

Член 20 
Во надлежност на Сојузната управа за работи 

на ветеринарството се пренесуваат следните работи 
од надлежноста на укинатиот сојузен Државен се-
кретаријат за работите на народното стопанство: 

1) Осповен закон за заштита на добитокот од 
заразни болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) 

— пропишува во кои случаи и под кои услови 
ветеринарниот инспектор може да дозволи да се 
пуштаат во промет животни, производи, суровини 
и отпадоци од членот 11 став 1 на овој закон (член 
11 став 2); 

— формира екипа од ветеринари и од друг 
ветеринарен персонал и ги упатува на работа во 
определено подрачје, со цел за сузбивање на чу-
мата, лигавката и шапот ка ј говедата, и му подне-
сува барање на Државниот секретаријат за работите 
на народната одбрана за упатување на воени еди-
ници заради блокирање на заразено и загрозено 
подрачје (член 13); 

— го пропишува, со согласност од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски, начинот за дезинфикување на превозни 
средства на јавниот сообраќај (член 18 став 3); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за народно здравје, по-
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блиски прописи за ветеринарниот преглед од чл. 
22 и 26 ст. 1 и 2 на овој закон (член 26 став 3); 

— ги определува границите на заразеното и 
загрозеното подрачје (член 40). 

2) Одлука за примена на вештачкото осемену-
вање во сточарството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/55) 

— врши стручен надзор над стручната работа 
на станиците за вештачко осеменување на добитокот 
(точка 6). 

Член 21 
I. Во надлежност на Сојузната управа за пати-

шта се пренесуваат од надлежноста на укинатиот 
сојузен Државен секретаријат за работите на на-
родното стопанство сите управни работи во врска 
со изградбата и одржувањето на патишта и со 
патниот сообраќај. 

II. Се овластува Сојузната управа за патишта? 
1) да може, до донесувањето на соодветни про-

писи, со претходно прибавено мислење на републич-
ките органи на управата надлежни за работите на 
патниот сообраќај, да издава дозволи за вршење 
превоз на патници и стоки во меѓународниот патен 
сообраќај, како и дозволи за вршење јавен превоз 
на патници на меѓу републичките автобуски линии; 

2) да донесува поблиско упатство за издавање 
на дозволи од претходната точка и да ги пропише 
обрасците за тие дозволи. 

Член 22 
I. Во надлежност на Управата за поморство и 

речен сообраќај се пренесуваат од надлежноста на 
укинатиот сојузен Државен секретаријат за рабо-
тите на народното стопанство следните работи: 

1) Уредба за задолжително осигурување на пат-
ниците на поморските бродови против несреќен 
случај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/48 и 63/49) 

— дава, во случај на сомневање, мислење дали 
е бродот според важечките прописи определен за 
превоз на патници или не (член 1 став 2). 

2) Уредба за поморската пилотажа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 64/49) 

— ги определува подрачјата (зоните) на крајбре-
жното море на ФНРЈ односно луките и лучките 
подрачја во кои за определен вид и категорија 
бродови е задолжително крајбрежно односно лучко 
пилотирање (член 5). 

3) Правилник за извршување на Уредбата за 
поморската пилотажа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 91/49) 

— донесува решение за основување и укинување 
на пилотски станици (член 3 став 1); 

— го пропишува начинот за воспоставање врска 
меѓу бродовите што ќе се пилотираат и пилотскиот 
брод, пилотската станица односно лучката капета-
нија, при крајбрежно и лучко пилотирање (чл. 
12 и 20); 

— го определува местото за укрцување односно 
искрцување на пилоти при крајбрежно пилотирање 
на доаѓање, одење и тргнување. (член 13) и при 
лучко пилотирање на доаѓање и одење (член 18). 

4) Правилник за истакнување и веење на зна-
мето на трговската морнарица и бродарство на 
внатрешната пловидба на ФНРЈ и за знаците на 
бродовите од трговската морнарица и бродарство на 
внатрешната пловидба на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/50 — Прилог 7) 

— им дава на бродовите од трговската морна-
рица односно од бродарството на внатрешната пло-
видби на ФНРЈ одобрение да можат да веат и 
посебен знак на претпријатието на кое му припа-
ѓаат (член 9); 

— може, Сб согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет За сообраќај и врски и од 
Државниот секретаријат надворешни работи, да 
забрани бродовите на одгатната морнарица односно 

бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ 
во странски луки односно пристаништа, како и во 
проаѓање по река или канал низ странска земја, да 
истакнуваат на крстот или, ако ваков нема, на 
врвот од прамчениот јарбол знаме на крајбрежната 
држава (член 12). 

5) Уредба за утврдување способноста за пло-
видба на бродовите од трговската морнарица на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/50) 

— му доверува на Југословенскиот регистар на 
бродовите вршење одделни видови работи во врска 
со прегледот на бродовите (член 3 став 2); 

6) Уредба за уписот на поморските бродови и 
пајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/51) 

— определува кој орган на поморската управа 
ќе го води уписникот на бродовите за долга пло-
видба и за голема крајбрежна пловидба (член 17 
став 1). 

7) Правила за организацијата и редот во зимов-
никот на реките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 87/47) 

— ги прогласува новоуредените зимовници (точ-
ка 1 став 3). 

II. Се овластува управата за поморство и речен 
сообраќај да донесува решенија за измена и до-
полнение на Решението за најмалиот број на посада 
на речните пловила. 

Член 23 
Во надлежност на Управата за радиосообраќај 

се ставаат следните работи: 
1) доделување фреквенции и позивни знаци на 

предавните радиостаници; 
2) вршење контрола над употребата на доде-

лените фреквенции и позивни знаци; 
3) издавање дозволи за поставање предавни 

радиостаници со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи (член 1 од Уред-
бата за поставањето и работата на емисионите ра-
диостаници — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57). 

Член 24 
Во надлежност на Управата за цивилно возду-

хопловство се ставаат следните работи: 
1) решавање, со согласност од Секретаријатот на 

Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, за 
отворање и исклучување од употребата на возду-
хопловни пристаништа за цивилен воздушен соо-
браќај, за основување и укинување на управи на 
воздухопловни пристаништа; 

2) давање, заедно со сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи, а од гледиштето на 
безбедноста на воздушниот сообраќај, согласност 
на редовите на летањето и правците на летањето 
за линиите што одржуваат во внатрешниот и ме-
ѓународниот воздушен јавен сообраќај; 

3) вршење, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи, категорисање на 
аеродромите, хидродромите и пристаништата за 
хеликоптери. 

Член 25 
I. Во надлежност на Управата за фармацеуте^ 

служба и медицинско снабдување се пренесуваат 
следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Закон за опојните дроги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/50) 

— ги пропишува условите за производство на 
кока-лисје (член 4). 

2) Правилник за бележењето против дифтерија; 
{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/49) 

— ги објавува препаратите што се наоѓаат в0 
употреба и начинот на нивната примена (член 6 
став 3). 
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б) Од досегашната надлежност на Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за народно здравје: 

Уредба за спроведување на Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54) 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за народно здравје, а 
по прибавено мислење од Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, упатство за пропишувањето на 
лекови и за постапката за издавање на лекови од 
страна на аптеките, како и образец на рецептот 
(член 24 став 4). 

II. Се овластува Управата за фармацеутска 
служба и медицинско снабдување: 

1) да пропишува, со согласност од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за народно здрав-
је, упатство за пропишување и издавање на лекови 
и на средства за лекување; 

2) да пропишува технички упатства за условите 
за производство на лекови од биолошко потекло и 
да пропишува фармакопеја; 

3) да донесува, со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за народно здравје, 
технички прописи за квалитетот на лековите и на 
лековитите супстанции, да ги утврдува методите 
за вршење испитување и контрола на лековите и 
на лековитите супстанции и да пропишува упатство 
за вршење контрола и испитување на лековите и 
на лековитите супстанции. 

Против решението на Управата за фармацеутска 
служба и медицинско снабдување за одбивање на 
барање да се одобри производство односно увоз на 
лекови или лековити супстанции, против решението 
за повлекување на лекови односно лековити суп-
станции од прометот и против решението за одзе-
мање на одобрението за производство односно увоз 
на лекови, може да му се изјави жалба на Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за народно 
здравје. 

Член-26 
Се овластува Сојузниот хидрометеоролошки 

завод: 
1) да го утврди, со согласност од Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет за просвета и култура, 
наставниот план и програма за средна хидромете-
орочошка школа; 

2) да пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за надворешни работи, упатства _за 
начинот за вршење хидролошка и метеоролошка 
служба, согласно со одредбите од меѓународните 
спогодби што важат на територијата на Југославија, 
како и со такво упатство да го определи видот на 
опремата со која мораат да бидат снабдени хидро-
лошките и метеоролошките станици во согласност 
со обврските на Југославија од меѓународна спо-
годба. 

Член 27 
Се овластува државниот секретаријат односно 

секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј 
делокруг спаѓаат работите од соодветната гранка, 
во смисла на Уредбата за оснивање претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 3/58): 

— да ги определува, со согласност од Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за општи сто-
пански работи, и другите дејности со кои можат да 
се занимаваат претпријатијата и дуќани, освен оние 
што се определени во членот 10 став' 1 на оваа 
уредба (член 10 став 2); 

— да ги пропишува, со согласност од Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за општи сто-
пански работи, за одделни стопански гранки усло-
вите под кои одделни стопански организации можат 
да се сметаат како дуќани (член 11 став 2); 

— Да пркапшнува со согласност од Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за општи стопан-
ски работи, посебни услови во поглед на техничка-

та опременост и локацијата на деловните и погон-
с к и ^ единици за одделни видови претпријатија 
(член 14 став 1); 

— да пропишува квалификации кои, во поглед 
на стручната спрема и пракса, мораат да ги имаат 
л!ицата на положајот директор на претпријатие што 
се занимаваат со определени дејности (член 93 
ст+ав 1); 

— да ги определува, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
и од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот, личните доходи и начинот на плаќање 
на директорите, работниците и службениците на 
претпријатијата во изградба што ги основал Со-
јузниот извршен совет (член 26 став 1). Оваа од-
редба важи и за определувањето на личниот доход 
и на начинот на плаќање на директорите, работни-
ците и службениците на претпријатијата во изград-
ба во областа на индустријата врз основа на Одлу-
ката за овластување Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за индустрија за определување лич«1 

ни от доход на работниците и службениците од опре-
делени претпријатија во изградба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/58). 

Член 28 
Сојузниот државен секретаријат односно секре-

таријатот на Сојузниот извршен совет во чиј дело-
круг опаѓа соодветната гранка на стопанството, ги 
одобрува инвестиционите програми за објектите на-
ведени во точ. I и II од Одлуката за определувањето 
на објекти чии инвестициони програми ги одобрува 
Сојузниот извршен совет и за постапката за одо-
брувањето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/57). 

Сојузниот извршен совет може да го задржи за 
себеси правото за одобрување на инвестиционите 
програми за определени објекти од точ. I и II од 
одлуката од претходниот став. 

Член 29 
Сојузните државни секретар^ати можат, во 

рамките на својот делокруг и овластувањата за до-
несување на прописи што ги имаат според одредби-
те од Законот за државната управа, да донесуваат1 

поблиски прописи за извршување на уредбите и на 
другите прописи на Сојузниот извршен совет за чие 
донесување ао тие Прописи е посебно овластен Со-
јузниот извршен совет. 

Ако прашањето за кое треба да се донесе пропис 
спаѓа во делокругот на два или повеќе државни се-
кретаријата, тие овој пропис ќе го донесат спогод-
бено. 

Член 30 
Се овластуваат секретаријатите на Сојузниот 

из Е рил ен совет да донесуваат, во рамките на својот 
делокруг, правилници, наредби и упатства за извр-
шувањето на прописите на Сојузниот извршен совет 
и на бившата Влада на ФНРЈ донесени до денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба, освен оние во 
кои е изречно предвидено дека поблиските про-
писи ќе ги донесува Сојузниот извршен совет или 
друг сојузен орган на управата. 

Ако прашањето за кое треба да се донесе пропис 
спаѓа во делокругот на два или повеќе секретари-
јат^ на Сојузниот извршен совет, тие овој пропис 
ќе го донесат спогодбено. 

Член 31 
Врз секретаријатите на Сојузниот извршен со-

вет за просвета и култура, за народно здравје, за 
социјална политика и комунални прашања и за 
трудот се пренесуваат овластувањата за донесување 
правилници, наредби и упатства за извршување на 
одделни одредби од закони или за извршување на 
прописите на Сојузниот извршен совет и на бив ша-
та Влада на ФНРЈ, кои со сојузните прописи доне-
сени до денот на влегувањето во сила на Законот 
за спроведување на Уставниот закон им беа дадени 
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на соодветните сојузни органи на управата, а кои 
со тој закон се пренесени врз Сојузниот извршен 
совет. 

Ако прашањето за кое треба да се донесе про-
хте опаѓа во делокругот на два или повеќе секре-
та риј ати на Сојузниот извршен совет, тие овој про-
пис ќе го донесат спогодбено. 

Член 32 
Овластувањата на укинатиот сојузен Државен 

секретаријат за работите на народното стопанство 
за донесување правилници, наредби и упатства за 
извршување на одделни одредби од закони или за 
извршување на прописите на Сојузниот извршен 
совет и на бившата Влада на ФНРЈ, се пренесуваат 
врз соодветниот секретаријат на Сојузниот извршен 
совет кој ги презел работите на укинатиот Државен 
секретаријат за работите на народното стопанство од 
областа на која ое однесува прописот што треба да 
се донесе. 

Исто така, овластувањата на укинатиот сојузен 
Државен секретаријат за работите на општата 
управа и за буџетот за донесување правилници, на-
редби и упатства за извршување на одделни од-
редби од закони или за извршување на прописите 
на Сојузниот извршен совет и на би в ше та Влада 
на ФНРЈ од областа на работите што спаѓаат во 
делокругот на Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за општа управа, се пренесуваат врз тој 
секретаријат. 

Ако прашањето за кое треба да се донесе пропис 
спаѓа во делокругот на два или повеќе секретарија-
та на Сојузниот извршен совет, тие овој пропис ќе 
го донесат спогодбено. 

Член 33 
Се овластуваат државните секрета риј ати, секре-

таријатите на Сојузниот извршен совет и другите 
самостојни сојузни органи на управата, да ја мену-
ваат, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за општа управа, во поглед на оддел-
ни работни места, својата систематизација утврдена 
со пропис на Сојузниот извршен совет, и тоа во 
рамките определени со тој пропис. 

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за општа управа, да може, во смисла на 
претходниот став. а со согласност од Сојузниот извр-
шен совет, да ја менува систематизацијата на од-
делни работни места во тој секретаријат. 

Член 34 
Од досегашната надлежност на Сојузниот извр-

шен совет и на републичките извршни совети се 
пренесуваат во надлежност на соодветниот државен 
секретаријат, на секретаријатот на извршниот со-
вет односно на друг самостоен сојузен или репу-
блички орган на управата: донесувањето на пра-
вила и давањето на согласност на правилата на 
установите со самостојно финансирање, како и до-
несувањето на прописи за организацијата на тие 
установи. Прописите за организацијата и правила-
та ги донесува односно согласност на правилата 
дава државниот секретаријат, секретаријатот на 
извршниот совет односно друг самостоен сојузен 
или републички орган на управата во чиј делокруг 
спаѓаат работите што се однесуваат на соодветната 
установа, со согласност од надлежниот државен 
секретаријат за работите на финансиите и од секре-
таријатот за општа управа на извршниот совет. 

Ако е со прописот за основу в ање на установи 
со самостојно финансирање определено надзорот 
над нивната работа да го врши Сојузниот извр-
шен совет, тој надзор ќе го врши сојузниот држа-
вен секретари јат, секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет односно друг самостоен орган на упра-
вата во чиј делокруг спаѓаат управните работи што 
се однесуваат на соодветната установа. Ако врше-
њето на управните работи што се однесуваат на 
одделни установи со самостојно финансирање не 
спаѓа во делокруг на ниеден од сојузните органи 

на управата, надзорот над работата на таквите уста-
нови го врши Сојузниот извршен совет или органот 
што тој ќе го определи. 

Член 35 
Старешините на сојузните органи на управата 

и на установите што ги основале сојузни органи 
на управата кои имаат право на наредбодавец се 
овластени да ја менуваат, со согласност од сојузни-
от Државен секретаријат за работите на финан-
сиите, ја менуваат намената односно височината на 
средствата предвидени во буџетот меѓу партиите од 
иста глава, но не можат да вршат измена на сред-
ствата наменети за материјални расходи. 

Член 36 
Овластувањето од членот 2 став 3 на Основната 

уредба за установите со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) за пропишу-
вање на технички услови за основување на установи 
со самостојно финансирање што ги основуваат на-
родни одбори, како и на услови во поглед на стру-
чноста на персоналот на тие установи, се пренесува 
од Сојузниот извршен совет врз сојузните државни 
секретаријати односно врз други самостојни сојузни 
органи на управата во чиј делокруг спаѓаат рабо-
тите што се однесуваат на соодветните установи. 

Член 37 
Сојузните органи на управата кои со досегашни-

те прописи беа овластени за донесување на про-
писи за буџетските и други фондови, како и за 
донесување на правилата на тие фондови, ги до-
несуваат тие прописи и правила со согласност од 
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нанст^ите. 

Член 38 
Ако врз основа на одредбите од членот 34 во врска 

со чл. 9—13 и 16—18 од Законот на сојузните органи 
на управата и врз основа на одредбите чл. 2—37 на 
оваа уредба не може да се утврди кој од постојните 
сојузни органи на управата е надлежен за опре-
делени работи или е овластен во смисла на одред-
бите од оваа уредба за донесување прописи, Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за законо-
давство и организација ќе даде објаснение за тоа 
кој орган е надлежен за таа работа. 

Ако некој од заинтересираниве сојузни органи 
на управата не се согласи со објаснението од Се-
кретаријатот за законодавство и организација, 
спорното прашање го решава Сојузниот извршен 
совет. 

Член 39 
Сојузните органи на-управата во чија надлеж-* 

ност со одредбите од оваа уредба се пренесени од-
делни управни работи ги вршат тие работи под 
условите и на начинот што се определени со про-
писите со кои тие работи се регулирани. 

Член 40 
I. Во надлежност на соодветниот републички 

државен секретаријат, републички совет или секре-
таријат на републичкиот извршен совет, се прене-
суваат следните работи кои со сојузните закони и 
други сојузни прописи се ставени во надлежност 
на републичкиот извршен совет: 

1) Основен закон за заштита на растенијата од 
болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54) 

— наредува забрана на одгледување на одделни 
селскостопански и шумски култури за определено 
време, ако постои веројатност дека на тој начин 
наполно ќе се сузбие опасна растениска болест или 
штетник (член 31), 

2) Основен закон за заштита на добитокот ел 
заразни болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54) 

— наредува преземање на мерките предвидени 
со овој закон со цел за спречување и сузбивање и 
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на други заразни, паразитски и узгојни болести кај 
добиток, ако тие се појават или застрашува опа-
сност од нивна појава и ширење (член 3 став 2); 

— определува, со согласност од републичкиот 
орган ка управата надлежан за работите на финан-
сиите, во случај на потреба трошоците за превен-
тивно бележење на животните против известан за-
рази да ги поднесуваат нивните сопственици односно 
дрлштели (член 54 став 2). 

3) Закон за прометот со земјишта и згради 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54) 

— им продава на приватни лица станбени згра-
ди со повеќе од два стана што со посебен пропис 
им се дадени на управување на републичките ор-
гани (член 35). 

За склучување на договори од членот 10 став 
2, чл. 32 и 33 од овој закон не е потребна согласност 
од републичкиот извршен совет. 

4) Закон за судовите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/54) 

— донесува поблиски прописи за надоместување 
трошоците и за надоместување за изгубена зара-
ботка на судиите поротници (член 65 став 2); 

— го утврдува постоењето на услови за преста-
нок на службата на судии на републичкиот врховен 
суд^(член 92 став 1); 

'— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот иззвршен совет за правосудни работи, 
правила за внатрешното работење во околиските и 
окружните судови (член 114). 

5) Закон за стопанските судови („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/54) 

— го утврдува постоењето на услови за пре-
станок на службата на судии на вишот стопански 
суд (член 72 став 1); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за правосудни работи, 
правила за внатрешното работање на окружните 
стопански судови (член 94). 

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

— донесува прописи со кои се утврдува начинот 
на објавување на годишните извештаи и на про-
грамите за публикации (член 6 став 2). 

7) Основен закон за стипендиите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/55) 

— решава по жалбите против решенијата што 
tH донесува факултетскиот совет за изборот на 
стипендисти ако со решение е повреден формален 
или материјален закон (член 33 точка 3). 

8) Закон за радиодифузните станици („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/55) 

— врши надзор во поглед законитоста на ра-
ботата на радиодифузните и релеј ните станици 
(член 46 став 1>; 

— ја регулира работата и работењето на ра-
з ј а с н и т е станици (член 56 став 2). 

9) Основен закон за буџетите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/56) 

— донесува тримесечни планови (член 49); 
— донесува одлука за воведување месечен план 

од членот 48 став 3 на овај закон, без согласност 
од републичкиот Извршен совет; 

— врши распоред на средствата предвидени во 
претсметките на органите и установите што се уки-
нати во текот на буџетската година, и ги пренесува 
средствата потребни за извршување на нивните 
задачи врз државните органи и установи на кои им 
е доверено извршувањето на тие задачи (член 68 
став 3). 

10) Уредба за катастарот на земјиштето („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53 и 23/56) 

— дава претходна согласност за формирање на 
катастарски општини (член 8 став 1); 

—именува членови на републичката комисија 
за утврдување на катастарскиот приходи (член 34 
Став 1) 

Работата од членот 11 став 2 од оваа уредба ја 
врши републичкиот извршен совет. 

11) Уредба за финансиската инспекција („Слу^ 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

— назначува инспектори на републичкиот фи-
нансиски инспекторат освен главниот инспектор 
(член 5 став 2). 

12) Уредба за инспекцијата на пазаришгето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

— назначува инспектор на републичкиот тржи-
шен инспекторат освен главниот инспектор (член 5 
став 2). 

13) Уредба за. оснивање претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) 

— може со согласност- од републичкиот орган 
на управата надлежен за општите стопански ра-
боти, да пропишува за оделни стопански области 
под кои услови одделна стопанска организација 
може да се смета како дуќан (член 11 став 2); 

— пропишува, со согласност од републичкиот 
орган на управата надлежен за општите стопански 
работи, посебни услови во поглед на техничката 
опременост и локацијата на деловните и погонските 
единици за оделни видови претпријатија (член 14 
став 1); 

— пропишува кои квалификации во поглед на 
стручната спрема и пракса мораат да имаат лицата 
на положајот директор на претпријатие од опре-
делени дејности (член 93 став 1). 

14) Уредба за престанок на претпријатијата 
и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 
49/56) 

— определува присилна управа на претпријатие 
— кога извршниот совет презел санација на прет-
пријатието (член 25 став 3). 

15) Основна уредба за установите со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 
и 47/54) 

— ги пропишува техничките услови за осно-
вува ње установи на народните одбори, како и усло-
вите во поглед на стручноста на персоналот од овие 
установи (член 2 став 3); 

— го определува ограничувањето на овластува-
њата на наредбодавецот на установа што је основал 
републичкиот извршен совет (член 28); 

— одлучува дел од платите на службениците и 
работниците на установа што ја основал републич-
киот изношен совет да се исплатува од средствата 
на вишокот на приходите (член 38). 

16) Уредба за земјарината („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53) 

— донесува поблиски прописи за извршување 
на оваа уредба (член 12). 

17) Уредба за данокот на доход („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/56) 

— донесува прописи за издавањето на земјиште 
во закуп врз основа на јавното наддавање (член 24 
-став 5); 

— донесува прописи за нормирање на трошо-
ците на управата, на одржувањето и амортизацијата 
на згради и за процентот кој со оглед на месните 
прилики ќе се признае на име трошоци на упра-
вата, одржувањето и амортизацијата на згради 
(член 57 став 2). 

18) Уредба за банките и штедилниците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/54 и 13/54) 

— му дава согласност на гувернерот на Народ-
ната банка на назначувањето и разрешувањето на 
генерален директор на централа и на негов по-
мошник (член 34); 

— го врши правото на надзор над работата на 
Народната банка на територијата на народната 
република, непосредно или преку републичкиот 
финансиски инспектор (член 96 став 3). 

19) Уредба за занаетчиските дуќани и занаетчи-
ските претријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54) 

— може да пропише во одделни видови зана-
етчиски дуќани да можат да бидат запослени по-
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малку од пет работници односно може да забрани 
користење на туѓа работна сила (член 13 став 2); 

— може да забрани вршење на определени 
занаетчиски дејности од страна на приватни за-
наетчиски дуќани (член 14);. 

— определува колкав број ученици во стопан-
ството се должни да држат занаетчиските органи-
зации, како и бо кои случаи и под кои услови тие 
можат да бидат ослободени ед обврската да ги држат 
кај малку една година по завршеното учење (член 15 
став 2); 

— донесува поблиски прописи за домашната 
дејност (член 17 став 2); 

— определува во кои занаетчиски дејности 
околискиот народен одбор може да им дозволи на 
занаетчиските организации со средства во опште-
ствена сопственост да можат да организираат работа 
дома кај работникот (работа на „сиц") — член 22); 

— определува колку висококвалификувани од-
носно квалификовани работници најмалку может 
да основат занаетчиска задруга (член 48 став 2); 

— пропишува посебни услови за отворање на 
приватни занаетчиски дуќани од определена за-
наетчиска дејност (член 55 став 2); 

— може да пропише издавањето на одобренија 
за ословување на приватни занаетчиски дуќани од 
определени занаетчиски дејности да подлежи на 
слободна оценка од советот за работи на стопан-
ството на општинскиот народен одбор (член 58 
став 3); 

— може да го пропише начинот за организирање 
л определување на курсеви на кои може да се здо-
бие стручната спрема за вршење занаетчиски, деј-
ности (член 82 став 2). 

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

— донесува прописи за изградбата, за мини-
мумот на уредите и за опремата на угостителските 
претпријатија односно дуќани, како и за другите 
услови од членот 16 сгав 1 на оваа уредба (член 16 
став 2); 

— може Да ослободи угостителски единици на 
одделни општествени организации делумично или 
во целост од обврските што претставуваат сред-
ства на народната република, околиите и општините 
(член 53 став 2). 

21) Уредба за пресметување вкупниот приход во 
погоните на рударските претпријатија, претпријати-
јата за експлоатација на нафта и на претпријати-
јата за истражување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/54) 

— може да определи, по исклучок од одредбата 
на членот 5 став 1 од оваа уредба, да се издвои по-
гонот во самостојно претпријатие (член 5 став 2). 

22) Уредба за претпријатијата за промет со 
жита и за заедниците на претпријатијата за промет 
со жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/54) 

— донесува одлука за заклучокот на собра-
нието и на управниот одбснр на заедницата ако ди-
ректорот на заедницата смета дека заклучокот му 
е противен на општествените интереси и го запре 
извршувањето на таков заклучок (член 21). 

23) Уредба за производство и за купувањето на 
суров опиум од производителите („Службен лист 
иа ФНРЈ", бр. 34/54) 

— донесува .поблиски прописи за извршување 
на оваа уредба (член 14). 

24) Уредба за организацијата на заводите за со-
цијално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/55) 

— врши контрола над спроведувањето на избо-
рите за собрание на републичкиот завод и во слу-
чај на утврдени неправилности му укажува на нив 
републичкиот извршен совет (член 23 став 1); 

— може да укине и да .поништи незаконит 
општ акт на околискиот завод за социјално осигу-
рување на предлог од извршниот одбор на репу-
бличкиот завод, ако тоа не ќе го стори околискиот 
народен одбор (член 24 став 2), 

25) Уредба за книговодството на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/55) 

— решава по жалбите на работниците и службе-
ниците на погонот изјавени поради тоа што соборот 
на производителите на околискиот народен одбор 
го одбил нивното барање за посебно искажување 
на успехот (член 17 став 3). 

26) Уредба за извршувањето на буџетот и за 
сметководствено^ работење на државните органи 
и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 

— и ги определува на банката сроковите и на-
чинот за доставување на извештаите за остварените 
буџетски приходи (члер 8); 

— донесува одлука за воведување на месечен 
благајнички план за извршување на републичкиот 
буџет (член 15 став 4); 

— му дава одобрение на наредбодавецот за из-
вршување на претсметката да може наредбодоавшоцф 
право да го пренесе и на повеќе помошни наредбом 
давци (член 19 став 5); 

— донесува тримесечни планови по републички* 
от буџет (член 26 став 1 точка 2); 

— определува посебна стручна комисија за пре-* 
глед на завршната сметка пред да му се поднесе 
истата на разгледување на претставничкото тело 
(член 167). | 

27) Уредба за формирање републички фондови 
за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 6/56) 

— донесува прописи за работењето во врска со 
одобрувањето на заеми, како и за ануитетска слу-
жба по одобрените заеми од републичкиот фонд за 
станбена изградба (член 14). е 

28) Уредба за заемите за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56) , 

— ќ дава согласност на Народната банка за 
определување на поблиските услови за договорање 
на заеми без конкурс од точ. 2 и 3 став 1, како и 
членот 24 став 1, ако се во прашање средства н& 
републичкиот инвестиционен фонд (член 24 став 5). 

29) Одлука за давање инвестициони заеми од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд за на-
големувањето на сточниот фонд од сопствено про-
изводство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55) 

— пропишува за кои неквалитетни видови до-
биток не може да се одобрува инвестиционен заем 
(точка VIII). 

30) Одлука за стручно раководење со работите 
на селскостопанското производство во селскостопан-
ските имоти и во земјоделските задруги („Службен 
лист на ФНРЈ ', бр. 34/55) 

— решава по жалбите на земјоделските стопан-? 
ства односно земјоделските задруги против реше-
нијата на селскостотганските комори односно за-
дружните сојузи за определувањето каков кадар 
на земјоделски стручњаци може да врши селско-. 
стопанско производство (точка 1 став 4). 

31) Одлука за одбирање (лиценциран^) на ма-: 
шки приплодни грла („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 35/55) 

— ги пропишува цените за пропуст на при-2 

плодни грла за пастувските станишта и пропушите 
станици (точка 13); 

— донесува прописи за задолжително одбира-
ње (лиценцирање) на овнови и нерастови кои можат 
да се употребуваат за јавен приплод (точка 14). 

32) Упатство за спроведување избори за ра-
ботнички совети и управни одбори на Југословен-
ските железници („Службен лист на ФНРЈ * 
бр. 18/54) 

— ги распишува изборите и го определува де-
нот ^на изборите, ако тоа не го стори благовремено 
работничкиот совет на железничкото транспортни 
претпријатие (точка 5 став 3); 

— по потврдува заклучокот на работничкиот со-
вет за изборните единици, за бројот на членовите 
на работничкиот совет и за седалиштата на избор-
ните комисии во изборните единици (точка 49 
став 3). 
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33) Упатство за спроведување избори за работни« 
чки совети и управни одбори во Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/54) 

— го распишува избирањето и го определува 
денот на изборите, ако тоа благовремено не го стори 
работничкиот совет на претпријатието на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај 
(-Точка 3 став 3); 

— го потврдува заклучокот на работничкиот со-
вет за определување на изборните единици и за 
бројот на членовите на работничкиот совет што ќе 
се избира во секоја изборна единица, како и седали-
штето »а изборната комисија во изборните единици 
(точка 4 став 2). 

II. Се овластува републичкиот државен секре-
таријат за работите на финансиите да му предлага 
та републичкиот извршен совет лица за претседа-
тел, потпретседател и членови на управниот одбор 
на републичката централа на Народната банка. 

III. Во надлежност на републичкиот извршен 
совет се пренесува од досегашната надлежност на 
Сојузниот извршен совет следната работа: 

Општ закон за шумите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/47) 

— ја пропишува организацијата и работата на 
службата на чувари на шумите (член 40 став 2). 

IV. Републичкиот извршен совет ќе определи, 
во согласност со начелата од оваа уредба, кој ре-
публички оршн на управата ќе ги врши работите 
од одделот I и III на овој член. 

* Член 41 
Работите што со досегашните сојузни прописи 

се ставени во надлежност на републичкиот орган 
на управата кој е укинат со републичкиот закон за 
органите на управата, се пренесуваат во надлежност 
на оној републички орган на управата, во чиј де-
локруг според републичките прописи спаѓаат соод-
ветните работи. 

Член 42 
Земјишта и зградите со кои управуваат органите 

Ш управата или на установата можат да се пренесат 
врз други органи на управата или установата или 
установата само со претходна согласност од над-
лежниот државен секретар за работите на финан-
сиите односно од претседателот на народниот одбор: 

Член 43 
Старешините на републичките органи на упра-

вата и на установите што ги основале републички 
Органи на управата, што имаат право на наредбо-
давец, се овластуваат да ја менуваат, со согласност 
РД републичкиот државен секретаријат за работите 
ка финансиите, ја менуваат намената однос« висо-
чината на средствата предвидени во буџетот меѓу 
партиите од иста глава, но не можат да вршат 
Измена меѓу средствата наменети за лични и сред-
ствата наменети за материјални расходи. 

Член 44 
Надлежностите утврдени со оваа уредба можат 

јда се менуваат и со одлуки и други прописи на 
сојузниот извршен совет со кои се регулираат соод-
ветните прашања. 

Член 45 
Со посебна уредба на Сојузниот извршен совет 

ќе ел пропише во кои граници врз сојузните органи 
на управата се пренесуваат овластувањата за доне-
сување на прописи за цените, тарифите, царини-* 
?ге, данокот на промет, коефициентите, премиите и 
регресите. 

До донесувањето на таа уредба остануваат во 
сила важечките прописи со кои сојузните органи на 
управата се овластени за донесување на прописите 
ТО тие прашања. 

Член 46 
Со влегувањето во сила на Уредбата за пренесу-

вање работите во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56 и 43/56) престанаа да важат одред-
бите на сите прописи што се во спротивност со од-
редбите на таа уредба, а со влегувањето во сила на 
оваа уредба престануваат да важат сите одредби 
што се во спротивност со нејзините одредби. 

Член 47 
Ова уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Р. п. бр. 140 
16 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

347. 

Врз основа на чл. 25, 28 и 34 од Законот за 
државната управа, во врска со членот 26 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИ, 
СЕКРЕТАРИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА НАДВОРЕ-

ШНА ТРГОВИЈА 

1. За државни секретари се назначуваат, и тоа: 
за државен секретар за надворешни работи — 

Поповиќ Коча, член на Сојузниот извршен совет, 
за државен секретар за работите на народната 

одбрана — Гошњак Иван, член на Сојузниот извр-
шен совет, 

за државен секретар за внатрешни работи 
Стефановиќ Светислав, член на Сојузниот извршен 
совет, 

за државен секретар за работите на финансиите 
— Минчев Никола, член на Сојузниот извршен совет, 

за државен секретар за работите на стоковниот 
промет — Брецељ Марјан, член на Сојузниот извр-* 
шен совет. 

2. За секретари во Сојузниот извршен совет се! 
назначуваат, и тоа: 

за секретар за индустрија — Крајгер Сергеј, 
^лен на Сојузниот извршен совет, 

за секретар за селско стопанство и шумарство, 
ѕ— Комар Славко, член на Сојузниот извршен совет* 

^а секретар за сообраќај и врски — Дапчевиќ 
Пеко, член на Сојузниот извршен совет, 

за секретар за трудот — Марковиќ Мома, член 
на Сојузниот извршен совет, 

за секретар за социјална политика и комунални 
прашања — Шентјурц Лидија, член на Сојузниот 
извршен совет, 

за секретар за просвета и култура — Црвен-* 
ковски Крсте, член на Сојузниот извршен совет. 

3. За претседател на Комитетот за надворешна 
Трговија се назначува Бабиќ Љубо, член на Соју-
зниот извршен совет. 

Сојузен извршен совет 
Б. бр. 25 

19 април 1958 година 
Белград 

Претседател на Републиката,! 
Јосип Броз-Тито, е. р, 
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Брз основа на членот 23 од Уредбата за измени 

И дополненија на Уредбата за земјоделските за-
други („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за зако-
нодавство и организација издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА УРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Брз основа на членот 20 точка 1 од Законот 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

УРЕДБА 
за земјоделските задруги 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Земјоделците можат да се здружуваат во зем-

јоделски задруги. 
Земјоделските задруги се занимаваат со сел-

скостопанско производство, со негово организира-
ње и унапредување, како и со други дејности во 
врска со селскостопанското производство. 

Здружувањето во земјоделски задруги е добро-
волно. 

Член 2 
Земјоделската задруга може во рамките на сво-

јата дејност да основува стопански претпријатија, 
дуќани и самостојни погони. 

Односите меѓу земјоделската задруга и нејзи-
ните самостојни погони се регулираат со правила-
та на задругата, а по потреба и со договор. Одно-
сите меѓу задругата и стопанските претпријатија и 
дуќани основани од неа се регулираат со договор 
во согласност со одредбите на оваа уредба и со 
другите важечки прописи. 

Член 3 
Земјоделската задруга може и самата 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 

селскостопанско производство на земја замена под 
закуп или на послуга од своите задругари или од 
други лица, или на земја во општествена сопстве-
ност, со тоа што со задружното производство да се 
занимаваат самите задругари и со задругата да 
управуваат само задругарите што работат во неа 

-(селанска работна задруга). 
Ако во задругата од претходниот став посто-

јано работат и други лица, тие стануваат задругари 
во смисла на членот 22 став 2 од оваа уредба. 

Член 5 
Земјоделските задруги и самостојните погони 

што ги осниваат тие можат, покрај дејностите од 
членот 1 став 2 на оваа уредба, да се занимаваат 
и со други стопански дејности со согласност од 
основниот сојуз на земјоделските задруги во кој е 
зачленета задругата и со одобрение од народниот 
одбор на општината на чие подрачје се наоѓа се-
далиштето на задругата. 

Општите прописи за трговската и за другите 
дејности важат и за вршењето на трговски и други 
дејности од страна на задругата и нејзините са-
мостојни погони. Другите дејности, од членот 1 
став 2 на оваа уредба и од претходниот став, за-
другата и нејзините самостојни погони можат да 
ги вршат кога ќе ги исполнат условите пропишани 
за вршење на тие дејности. 

Член 6 
Одлуката за основување на стопански претпри-

јатија, дуќани и самостојни погони од страна на 
Земјоделската задруга, како и нивното коиституи-

* Лање, m одобрува советот надлежен за работите 

на односната стопанска гранка на општинскиот на-
роден одбор. 

Против решението со кое советот надлежен за 
работите на односната стопанска гранка на општин-
скиот народен одбор ќе одбие да даде вакво одобре-
ние, задругата и работниот колектив што ја врши 
таа посебна стопанска дејност во рамките на за-
другата можат да му изјават жалба на советот на-
длежен за работите на односната стопанска гран-
ка на околискиот народен одбор во срок од 15 
дена од денот на доставувањето на решението. 

Член 7 
Со стопанското претпријатие, дуќанот или са-

мостојниот погон што го основала земјоделска за-
друга управува работниот колектив на претприја-
тието, дуќанот, односно погонот. 

Бо расло делбата на добивката на земјоделска-
та задруга основана во смисла на членот 4 од оваа 
уредба и на задругата организирана како стопан-
ско претпријатие учествуваат само задругарите 
што работат во неа. 

Стопанското претпријатие, дуќанот или само-
стојниот погон не може без одобрение од задруга-
та да ја менува ниту остава својата основна сто-
панска дејност, но неа може да ја проширува и 
дополнува. 

Член 8 
Спрема стопанското претпријатие, дуќанот или 

самостојниот погон што го основала земјоделската 
задруга има право на враќање вредноста на сред-
ствата што при основувањето ги дала на управу-
вање како и на интерес на тие средства, кој не 
може да биде поголем од просечниот интерес пла-
тен во текуштата година на инвестиционите заеми. 

Член 9 
Утврдувањето и расподелбата на вкупниот 

приход на стопанските претпријатија и дуќани што 
ги основала земјоделска задруга се врши како и 
кај другите стопански претпријатија. 

Со правилата на задругата може да се пред-
види претпријатијата и дуќаните основани од зем-
јоделска задруга да можат целиот свој чист приход 
или дел од тој приход, по издвојувањето на сред-
ствата за лични доходи на работниците на прет-
пријатието односно дуќанот, да го внесуваат во 
фондовите на задругата — основз^вачот. 

Член 10 
Земјоделската задруга, без оглед на бројот и 

видовите на дејностите со кои се занимава, ја врши 
расподелбата на вкупниот приход како единствена 
стопанска организација, ако со сојузни прописи не 
е определено поинаку 

Член И 
Задружниот имот е во општествена сопственост 

и со него управува задругата. 
Задружниот имот го сочинуваат сите предмети 

што ќе ги произведе задругата, како и предметите 
и правата што ќе ги прибави задругата при осно-
вувањето или во текот на својата дејност. 

Задружен имот не може под никакви услови 
да се одземе од задругата. 

Член 12 
Внатрешната организација на земјоделската 

задруга се определува со нејзините правила. 
Член 13 

За земјоделските задруги, земјоделските задру-
ги организирани како стопанско претпријатие и за 
самостојните погони што ги основува задругата ва-
жат прописите за социјалното осигурување, доколку 
е тоа предвидено со посебни прописи. 
II. ОСНОВУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ЗАДРУГА 

Член 14 
За основување на земјоделска задруга по-

требно е: 
1) најмалку десетмина полнолетни селског-

лански производители да се спогодат да ** 
задруга; 
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2) да се одржи основувачко собрание на задру-
гата; 

3) да се донесат правила на задругата; 
4) да се избере привремен управник; 
5) да се изврши регистрација на задругата. 

Член 15 
За оковување на земјоделска задруга одлу-

чува основувачкото собрание на задругата. 
Основувачкото собрание го свикуваат основу-

вачите. 
Основувачите му поднесуваат на основувачко-

то собрание предлог на правилата на задругата. 
Член 16 

Основувачкото собрание одлучува дали ќе се 
основе задругата, донесува правила на задругата и 
избира органи на задругата. 

Записникот на основувачкото собрание мора, 
покрај другото, да ги содржи и имињата на осно-
вувачите на задругата. 

Член 17 
За основување на земјоделска задруга потреб-

но е одобрение од општинскиот народен одбор, што 
го даваат обата собора рамноправно. 

Против решението на општинскиот народен од-
бор со кое се одбива давањето на одобрение за 
основување на задруга, основувачите можат да му 
се жалат на околискиот народен одбор во срок од 
15 дена од денот на доставувањето на решението. 

Член 18 
Управникот на земјоделската задруга е дол-

жен да поднесе пријава за регистрација на задру-
гата во срок од 15 дена од денот на доставувањето 
на решението за одобрување на основувањето на 
задругата. 

Пријавата мора да содржи: назив и седалиште 
на задругата, дејности со кои ќе се занимава за-
другата и име на управникот на задругата. 

Кон пријавата се поднесуваат и одобрените 
правила на задругата. 

Ако управникот не ја поднесе пријавата за ре-
гистрација на задругата во пропишаниот срок, 
решението со кое се дава одобрение, за ослову-
вање на задругата престанува да важи. 

Член 19 
Регистрацијата ја врши окружниот стопански 

суд на чие подрачје се наоѓа седалиштето на зем-
јоделската задруга. 

Судот може да ја одбие регистрацијата само 
ако не се исполнети законските услови предвидени 
за оковување на земјоделска задруга. 

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

Член 20 
Земјоделската задруга е основана и се здобива 

со својството на правно лице со денот на регистра-
цијата. 

Член 21 
Одобрението за отпочнување со работа на 

одделни дејности на земјоделската задруга го изда-
ва органот на управата надлежен за работите на 
односната стопанска гранка на општинскиот наро-
ден одбор според прописите што важат за отпоч-
нувањето со работа на стопанските претпријатија. 

Одобрението за отпочунување со работа на 
'одделни дејности на земјоделската задруга се за-
пишува во регистарот во срок од 15 дена од денот 
на доставата на одобрението до земјоделската за-
друга. 

Пријавата за запишување во регистарот на одо-
брението за отпочнување со работа на одделни деј-
ности ја поднесува управникот на задругата. 

^ Ч Ч Л Е Н С Т В О ВО ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА 
Член 22 

^ ^ а ч и т е на земјоделската задруга стану-
^ ^ л е н о в и со денот на регистрацијата 

Секој работник и службеник што ќ е стапи во 
траен работен однос со земјоделската задруга или 
со самостоен погон на задругата, се здобива со пра-
вото да стане член на таа земјоделска задруга. 

Другите селскостопански производители стану-
ваат членови на задругата со приемот во членството 
на задругата. 

Член 23 
Одлуката за прием во членството на задругата 

ја донесува управниот одбор на задругата. 
Против одлуката со која се одбива приемот во 

чланството лицето чиј прием е одбиен може да му 
се жали на задружниот совет на задругата. 

Член 24 
Чланството во задругата престанува со смрт, 

со истапување или со исклучување на задругар од 
задругата. 

Член 25 
Никој против своја волја не може под никакви 

услови да биде задржан како член на задругата. 
Но член КОЈ со задругата склучил договор за 

послуга или закуп може да бара да му се предаде 
земјиштето само во времето и на начинот што се 
определени со договорот или со правилата на за-
другата. 

Со договорот или со правилата на задругата се 
уредуваат и другите имотни односи меѓу задру-
гата и членот што престанува да биде задругар, 

IV. ПРАВИЛА НА ЗАДРУГАТА 
Член 26 

Правилата на земјоделската задруга ги содр-
жат сите потребни одредби за организацијата на 
задругата, а особено: 

1) називот и седалиштето на задругата; 
2) видовите на стопанската дејност со кои ќе 

се занимава задругата; 
3) односот на задругата спрема самостојните по-

гони; 
4) одредбите за органите на задругата и за нив-

ните меѓусебни односи; 
5) правата и должностите на членовите на за-

другата; 
6) одредбите за уделите на задругарите во за-

другата; 
7) одредбите за имотните односи меѓу задругата 

и нејзините членови; 
8) одредбите за фондовите на задругата; 
9) одредбите за потпишувањето и застапува-

њето на задругата. 
Член 27 

Правилата на задругата ги одобрува советот 
надлежен за работите на селското стопанство на 
општинскиот народен одбор. Пред донесувањето на 
решение за одобрување на правилата .на задругата 
советот надлежен за работите на селското стопан-
ство на општинскиот народен одбор е должен да 
прибави мислења од основниот сојуз на земјодел-
ските задруги во кој е зачленета задругата. 

Ако правилата на земјоделската задруга не ги 
содржат- сите потребни одредби или тие не се во 
согласност со законот, советот надлежен за рабо-
тите на селското стопанство на општинскиот на-
роден одбор ќе го одбие _давањето на одобрение. 

-Член „28-
Промени во правилата на задругата донесува 

собранието на задругата. 
Промените во правилата на задругата ги одо-

брува советот надлежен за работите на селското 
стопанство на општинскиот народен одбор. Пред 
донесувањето на решение за одобруваше на проме-
ните во правилата советот надлежен за работите 
на селското стопанство на општинскиот народен 
одбор е должен да прибави мислење од основниот 
сојуз на земјоделските задруги во кој е зачленета 
задругата. 

Решението за одобрување на промените во пра-
вилата управникот на задругата е должен без од-
лагање да му го достави на окружниот стопански . 
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суд кај кој се регистрирани правилата, заради вне-
сување на потребни измени во задружниот реги-
стар. 

V. ОРГАНИ НА ЗАДРУГАТА 
Член 29 

Органи на земјоделската задруга се собрание, 
задружен совет, управен одбор и управник. 

1. Собрание 
Член 30 

Собранието на задругата го сочинуваат сите 
членови на задругата. 

Собранието на задругата се одржува, по пра-
вило, еднаш годишно. 

Собранието на задругата полноважно одлучува 
ако се присутни повеќе од половина членови на 
задругата. 

Постапката за свикување на собранието и за 
утврдување на неговиот дневен ред и начинот на 
работата и водењето на записникот на собранието 
се определува со правилата на задругата. 

Член 31 
Собранието на задругата: 
1) донесува правила на задругата; 
2) донесува перспективен план за стопанскиот 

развиток на задругата; 
3) ја разгледува работата на задругата; 
4) дава смерници за работа на задругата; 
5) донесува одлуки за употреба на уделите и 

за остварување гаранција на задругарите за попол-
нување на загубите на задругата; 

6) решева и за другите основни прашања во 
врска со работата за задругата. 

2. Задружен совет 
Член 32 

Задружниот совет на задругата се состои од 
30—80 членови. 

Во задружниот совет задолжително влегува 
определен број работници на задругата и на неј-
зините самостојни погони, со тоа што при опреде-
лувањето на бројот на работниците на самостојните 
погони на задругата кои задолжително влегуваат 
во задружниот совет да се зема предвид доходот на 
тие погони со кој тие учествуваат во остварува-
њето на вкупниот доход на задругата. 

Бројот на членовите на задружниот совет на 
задругата, како и бројот на работниците на задру-
гата и на нејзините самостојни погони кои во 
смисла на претходниот став задолжително влегу-
ваат во задружниот совет, се определуваат со пра-
вилата на задругата. 

Ако е во задругата вкупниот број на членовите 
на задругата и на работниците на задругата и на 
нејзините самостојни погонипомал од 100, во за-
дружниот совет влегуваат си*е членови на задру-
г а и работниците на задругата и на нејзините 
самостојни погони. 

Со правилата на задругата може да се предвиди 
во задружниот совет да бидат застапени и претпри-
јатијата и дуќаните што ги основала задругата, со 
определен број претставници, ако се согласат со 
тоа работничките совети на тие претпријатија и 
дуќани. 

Член 33 
Задружниот совет на задругата се избира со 

тајно гласање, со тоа избирачите да имаат општо, 
еднакво и непосредно право на глас. 

Избирачкото право за избирање членови на 
задружниот совет што се избираат од редот на за-
другарите го имаат сите членови на задругата. 

Избирачкото право за избирање членови на 
задружниот совет што се избираат од редот на ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони го имаат работниците кои според важечки-
те прописи се во постојан работен однос со задру-
гата и со нејзините самостојни погони. 

Изборите за задружниот совет се одржуваат на 
почетокот на секоја втора година. 

Член 34 
Изборите за задружниот совет на задругата се 

вршат врз основа на кандидатски листи. 
Правото на предлагање кандидатски листи за 

избирање членови на задружниот совет од редот на 
членовите на задругата го има определен број за-
другари, а за избирање членови на задружниот 
совет од редот на работниците на задругата и на 
нејзините самостојни погони — определен број ра-
ботници на задругата и на нејзините самостојни по-
гони. 

Член 35 
Кандидатските листи се поднесуваат писмено. 
Кандидатските листи мораат да ги содржат 

имињата на најмалку онолку кандидати колку што 
се избираат членови на задружниот совет од редот 
на членовите на задругата односно од редот на 
работниците на задругата и на нејзините само-
стојни погони (потполни кандидатски листи). 

Ако се поднесени потполни кандидатски листи, 
определен број задругари односно работници на 
задругата и на нејзините самостојни погони може 
да предложи и помал број кандидати отколку што 
изнесува бројот на членовите на задружниот совет 
што треба да се изберат (непотполна кандидатска 
листа). Непотполната кандидатска листа може да 
биде4 врзана за некоја од потполните кандидатски 
листи, ако се согласат со тоа предлагачите на од-
носната потполна кандидатска листа. 

Кандидатските листи ги потпишуваат предла-
гачите. 

Член 36 
Кандидатска листа за избирање членови на 

задружниот совет од редот на членовите на задру-
гата може да предложи најмалку една десетина 
од членовите на задругата, ако задругата има до 
500 членови. Во задругите што имаат повеќе од 
500 членови, кандидатска листа може да предложи 
онолкав број членови на задругата колку што из-
несува бројот на членовите на задружниот совет 
што треба да се изберат од редот на членовите на 
задругата. 

Кандидатска листа за избирање членови на за-
дружниот совет од редот на работниците на задру-
гата и на нејзините самостојни погони може да 
предложи една десетина од работниците што имаат 
право на глас, ако задругата и нејзините самостојни 
погони имаат до 500 работници, со тоа бројот на 
предлагачите да не може да биде помал од 5. Во 
задругите што имаат повеќе од 5'00 работници на 
задругата и на нејзините самостојни погони канди-
датска листа може да предложи онолкав број ра-
ботници колку што изнесува бројот на членовите 
на задружниот совет што треба да се изберат од 
редот на работниците на задругата и на нејзините 
самостојни погони. 

Меѓу предлагачите од претходниот став мо-
раат да бидат рамномерно застапени работниците 
на задругата и работниците на нејзините самостојни 
погони. 

Член 37 
Кандидатските листи мораат да бидат објавени 

на вообичаен начин во задругата, и тоа најдоцна 
на 15 дена пред денот на изборите. 

Член 38 
Со изборите за задружниот совет раководат по-

себни изборни комисии што ги именува задруж-
ниот совет на задругата. Изборната комисија што 
треба да раководи со изборите за членови на за-
дружниот совет од редот на членовите на задру-
гата, задружниот совет ја назначува од редот на 
членовите на задругата, а изборната комисија што 
треба да раководи со изборите за членови на за-
дружниот совет што се избираат од редот на ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони — од редот на работниците на задругата и 
на нејзините самостојни погони* 
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Член 39 
Изборните комисии од претходниот член ги по-

тврдуваат кандидатските листи за кои ќе утврдат 
дека се правилно составени и дека кандидираните 
лица имаат избирачко право. Потврдата на канди-
датската листа комисијата ја става на самата листа, 
означувајќи во потврдата: кој ја предал листата, 
на кој ден и во колку часот, како и дека листата 
е уредна. Ваква потврда комисијата им издава и на 
лицата што ја поднесле листата. 

Ако изборната комисија при прегледот на кан-
дидатската листа ќе забележи некаква неправил-
ност, ќе ги извести предлагачите во што се состои 
неправилноста, ќе ги упати како да ја отстранат и 
ќе им соопшти дека исправената листа можат да 
и ја предадат најдоцна утредента. 

Ако кадидатската листа што по втор пат се 
поднесува е неуредна, изборната комисија ќе ја 
одбие, наведувајќи ги причините на одбивањето. 
Своето решение комисијата ќе го испише на са-
мата листа и ќе им ја предаде листата на нејзините 
подносител^ 

Против решението со кое се одбива кандидат-
ската листа секој подносител на листата може да 
му изјави жалба на околискиот суд во срок од 
24 часа од часот кога одбиената листа им е вратена 
на подносителите. Жалбата му се предава непосред-
но на судот. 

По жалбата од претходниот став судот може 
да го поништи решението на изборната комисија со 
кое е одбиена кандидатската листа и да ја потврди, 
или да определи подносителите на листата да ги 
отстранат недостатоците и да и ја предадат листа-
та на изборната комисија во срок од 24 часа. 

Решението по жалбата судот го донесува во 
срок од 24 часа од приемот на жалбата и и го до-
ставува на изборната комисија. 

Против решението на околискиот суд нема ме-
сто на жалба. 

Член 40 
Гласањето се врши на избирачките места. 
Изборните комисии од ставот 1 на овој член 

определуваат дали изборите Ќе се извршат на едно 
или на две односно повеќе избирачки места. Ако 
изборите треба да се извршат на две или повеќе 
избирачки места, изборните комисии назначуваат и 
избирачки одбори. 

Член 41 
Гласањето се врши со гласачки ливчиња, кои 

мораат да бидат сите во иста боја и големина. 
Секое гласачко ливче мора да ги содржи ими-

њата на сите кандидати, и тоа групирани по кан-
дидатските листи. 

Член 42 
Секој избирач добива едно гласачко ливче. 
На гласачкото ливче избирачот ги означува 

кандидатите за кои гласа на тој начин што ги за-
окружува броевите пред имињата на кандидатите. 
Избирачот не може на гласачкото ливче да допи-
шува имиња на лицата за кои сака да гласа. Из-
бирачот може да гласа за кандидати од разни кан-
дидатски листи, а не само за кандидатите од една^-
листа. 

Гласачкото ливче избирачот го свиткува и го 
става пред изборната комисија односно избирачки-
от одбор во гласачката кутија. 

Член 43 
За членови на задружниот совет се избрани 

кандидатите што добиле најголем број гласови, без 
оглед на која кандидатска листа се наоѓаат. 

Ако двајца или повеќе последни кандидати 
добијат ист број гласови, ќе се смета за избран кан-
дидатот на кандидатската листа од која е избран 
најголем број кандидати. 

„ Ако двајца или повеќе кандидати што се на-
оѓаат на иста кандидатска листа добијат ист број 
гласови, ќе се смета за избран кандидатот што се 
наоѓа на листата пред другите кандидати што има-
ат ист број гласови, 

Член 44 
Задружниот совет избира претседател од редот 

на своите членови. Претседателот на задружниот 
совет не може да биде член на управниот одбор. 

Член 45 
Задружниот совет решава само на заседанија. 
Заседанијата на задружниот совет ги свикува 

и со нив раководи претседателот на задружниот 
совет. 

Заседанијата на задружниот совет се одржу-
ваат по потреба, но најмалку еднаш во три месеци. 

Претседателот е должен да свика заседание на 
задружниот совет по барање од управниот одбор на 
задругата, од една третина на членовите на задру-
жниот совет или од управникот на. задругата. . 

Член 46 
Задружниот совет, по правило, одлучува пол-

новажно ако на заседанието се присутни повеќе 
од половина членови на советот. По исклучок, за-
дружниот совет може полноважно да одлучува и 
кога се присутни помалку од половина на члено-
вите на советот, но дури по истекот на два часа 
од времето за кое е закажано заседанието на со-
ветот. 

Задружниот совет ги донесува заклучоците со 
мнозинство гласови на присутните членови. 

Член 47 
Задружниот совет работи врз основа на важеч-

ките прописи, правилата на задругата и заклучо-
ците и смерниците на собранието на задругата. 

- Задружниот совет на задругата: 
1) предлага промени во правилата на задругата 

и во правилата на самостојните погони; 
2) донесува годишен стопански план и акциона 

програма на задругата и на нејзините самостојни 
погони, кои претходно мораат да им бидат ставени 
на увид на членовите на задругата и на работни-
ците на задругата и на нејзините самостојни по-
гони, и ги определува средствата со кои се обез-
бедува извршувањето на планот и на програмата; 

ја одобрува завршната сметка на задругата 
и на нејзините самостојни погони; 

4) му поднесува на увид на собранието на за-
другата извештај за годишниот стопански план, за 
акционата програма и за резултатите на работењето 
на задругата и завршна сметка на задругата и на 
нејзините самостојни погони; 

5) разработува и приготвува предлози по основ-
ните прашања од работењето на задругата за кои 
треба да решава собранието на задругата; 

6) одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и на нејзините самостојни погони и 
им дава овластувања на управниот одбор и на 
управникот за одлучување за задолжувањето на 
задругата до определена височина, односно на ор-
ганите на самостојните погони за одлучување за 
задолжувањето на самостојните погони; 

7) ги утврдува начелата за работење на задру-
гата со задругарите по отворена сметка и за да-* 
вање ристорно на задругарите; 

8) донесува тарифен правилник за личните до-*. 
" ходи на работниците на задругата, односно пра-

вилник за другите основи на личните доходи на 
работниците на задругата; 

9) ги одобрува тарифните правилници за лин* 
ките доходи на работниците на самостојните пого-« 
ни на задругата, односно правилниците за другите 
основи на личните доходи на работниците на само-
стојните погони; 

10) ги избира и ги сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците за 
задружните совети и другите организации во кои 
е зачленета задругата; 

11) го назначува, сменува и распоредува рако-
водниот персонал на задругата и на нејзините са-: 
моетој ни погони на начинот предвиден со важеч-^ 
ките прописи; 

12) одлучува за основување на самостојни поп 
гони на задругата^ 
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13) решава за предлозите и наодите на ревизи-
оните и инспекциските органи за работењето на за-
другата; 

14) решава за предлозите од б е н о в и и органи 
на задругата и за жалбите против одлуките на ор-
ганите на задругата; 

15) решава и за другите прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатие, 
според општите прописи, решава работничкиот со-
вет на претпријатието. 

Член 48 
На заведени јата на задружниот совет се дол-

жни да присуствуваат членовите на управниот одт 
бор и управникот на задругата. 

Секој член на задружниот совет има право да 
им постава прашања на управниот одбор и на 
управникот во поглед на нивната работа. 

Управниот одбор и управникот на задругата се 
должни да дадат одговор на заседанието на задру-
жниот совет. 

3. Управен одбор 
Член 49 

Управниот одбор на задругата се состои од 
5—11 членови, вклучувајќи го во тој број и управ-
никот на задругата. 

Управниот одбор на задругата се избира од ре-
дот на членовите на задругата и од редот на ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони. 

Во управниот одбор на задругата задолжително 
треба да се избере определен број работници на 
задругата и на нејзините самостојни погони. 

Бројот на членовите на управниот одбор и бро-
јот на работниците што во смисла на претходниот 
став треба задолжително да се изберат во управ-
ниот одбор, го определува задружниот совет во со-
гласност со основниот сојуз на земјоделските за-
други во кој е зачленета задругата, а според го-
лемината и структурата на задругата. 

Член 50 
Изборот на управен одбор го врши задружни-

от совет веднаш по своето конституирање, односно 
на почетокот на секоја година. 

Заедно со членовите на управниот одбор се из-
бира и соодветен број заменици. 

Секој член на задружниот совет може да пред-
ложи најмногу онолку кандидати колку што се 
избираат членови на управниот одбор, како и со-
одветен број заменици. 

^лен 51 
Мандатот на управниот одбор трае една година. 
Управниот одбор и одделни негови членови мо-

жат да бидат сменети и пред истекот на времето 
на кое се избрани. 

Член 52 
Управниот одбор непосредно управува со ра-

ботите на задругата. 
При управувањето со работите на задругата 

управниот одбор е должен да се придржува за 
важечките прописи, за правилата на задругата и 
за заклучоците на собранието и на задружниот 
совет. 

Член 53 
Управниот одбор на задругата^ 
1) се грижи за извршувањето на перспектив-

ниот план за стопанскиот развиток на задругата, 
на годишниот стопански план и на акционите про-: 
грами на задругата, како и за правилното работење 
на задругата; 

2) одлучува за внатрашната организација на 
задругата и донесува правилници и правилници за 
работа со кои се регулира внатрешната организа-
ција на задругата; 

Z) презема мерки за чување на средствата М 
фондовите со кои управува задругата и за нивното 
користење во согласност со нивната намена! 

4) одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата во границите на овластувањето доби-: 
ено од задружниот совет; 

5) одлучува за расходувањето и отуѓувањето на 
основните средства на задругата во границите нг* 
овластувањето добиено од задружниот совет; 

6) решава за отпишувањето на ненаплативите 
побарувања на задругата; 

7) составува предлог на завршната сметка на 
задругата; 

8) решава за приговорите на работниците и слу-
жбениците на задругата против решенијата на 
управникот на задругата во поглед на нивните ра-
ботни односи и работниот распоред; 

9) решава и за другите прашања за кои, спои 
ред важечките прописи, во претпријатијата решава 
управниот одбор на претпријатие, како и за пра-* 
шањата што со правилата на задругата и со од-« 
луките на задружниот совет се ставени во него-« 
виот делокруг. 

Член 54 
Управниот одбор избира претседател од редот* 

на своите членови. 
Управникот не може да биде претседател на 

управниот одбор. 
Претседателот на управниот одбор раководи сф 

седниците на управниот одбор и заедно со управник 
кот го приготвува. дневниот ред на седницата. 

Член 55 
Управниот одбор на задругата донесува заклуч 

чоци само на седници. 
Седниците ги свикува претседателот на управи 

ниот одбор. 
Претседателот на управниот одбор е должеа^ 

да свика седница на управниот одбор по барању 
од управникот или од некој член на управниот од-« 
бор на задругата. 

Член 56 
Управниот одбор на задругата полноважно до« 

несува заклучоци ако на седницата се присутни 
повеќе од половина на неговите членови. 

Заклучоците на управниот одбор се донесуваа^ 
со мнозинство гласови на присутните членови. 

Член 57 
Член на управниот одбор на задругата што н4 

ќе се согласи со заклучок на управниот одбор може 
да му ги соопшти своите забелешки на задружниот 
совет на задругата. ! 

Член на управниот одбор може само на седница1 

на управниот одбор и на заседание на задружниот 
совет да ги изнесе своите забелешки за работата на 
управникот на задругата. 

4. Управник 
Член 58 

Управник на задругата може да биде лице шт<* 
има средна, виша или висока стручна спрема и по-« 
требна пракса. За управник може да биде поставена* 
и лице што има помала стручна спрема, ако комисии 
јата за назначување на управникот најде дека тоа 
лице може успешно да ја врши должноста управни^ 
на задругата. 

Управникот на задругата се назначува и се сме-* 
нува според прописите за назначувањето и смену-
вањето на директор на претпријатие, со тоа што* 
по една третина на комисијата за назначување и 
сменување на управникот на задругата именуваат?; 
општинскиот народен одбор (на заедничка седница), 
или по негово овластување советот надлежен 
работите на селското стопанство, з а д р у ж н о ? совет 
на задругата и основниот сојуз на земјоделските 
Задруги во кој е зачленета задругата. 

Член 59 
Управникот го организира процесот на работата 

во задругата и непосредно раководи со остваруваа 
њето на стопанскиот план и на акционите програм 
ми и со работењето на задругата, извршувајќи тШ 
законите и другите прописи, заклучоците на собра-* 
нието, на задружниот совет и на управниот одборј 
на задругата, 
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Управникот е непосредно одговорен за извршу-
вањето на законите и на другите прописи и тој ја 
обезбедува нивната примена во задругата. 

Член 60 
Управникот на задругата, во̂  рамките на сто-

панскиот план и на акционите програми и согласно 
со заклучоците на управниот одбор на задругата, 
склучува договори и ги распоредува обртните сред-
ства на задругата. Договорот е полноважен штом 
ќе го склучи управникот на задругата. 

Управникот ја застапува задругата пред држав-
ните органи и во правните односи со одделни фи-
зички и правни лица. Тој може да овласти друго 
'Лице да ја застапува задругата во определени прав-
ни работи. 

Член 61 
Управникот на задругата склучува спогодби * 

Јза засновување работен однос со работниците врз 
фенова на одлука од задружниот совет на задру-
гата, донесува решенија за нивните работни одно-
си, решенија за отказите на работниците на задру-
гата и други решенија што се однесуваат на 
работниците на задругата, за чие донесување е 
Овластен директорот на претпријатие според За-
конот за работните односи и прописите донесени 
брз основа на тој закон. 

Член 62 
Управникот на задругата врши распоред на 

работниците на одделни работи и им ги определува 
должностите. 

Работниците на задругата му се одговорни на 
^правникот за својата работа во задругата. 

Управникот на задругата обезбедува дисци-
плина во работата и во работењето на задругата. 

Член 63 
Ако управникот смета дека заклучок на задру-

жниот совет или на управниот одбор му е проти-
вен на закон или на други важечки прописи или на 
|травилата на задругата, за тоа е должен без одла-
гање да го извести надлежниот орган на управата 
ка општинскиот народен одбор на чие подрачје 
fee наоѓа седалиштето на задругата и да го запре 
"извршувањето на тој заклучок додека надлежниот 
орган на управата на општинскиот народен одбор 
ће донесе конечно решение. Надлежниот орган на 
управата на општинскиот народен одбор е должен 
да донесе свое решение најдоцна во срок од 10 дена 
од денот на приемот на извештајот од управникот. 

Член 64 
Ако управникот смета дека заклучок на задру-

жниот совет или на управниот одбор не е во со-
гласност со годишниот стопански план или со 
акционата програма односно со интересите на за-
другата, за тоа е должен да го извести основниот 
сојуз на земјоделските задруги во кој е зачленета 
Задругата. 
\ Член 65 

Управникот на задругата може да преземе мер-
ки потребни за извршување на годишниот стопан-
ски план и на акционите програми, како и за пра-
вилна работа на задругата од делокругот на управ-
ниот одбор, ако управниот одбор не ги донесол на 
£реме. Управникот ќе го извести за преземените 
мерки управниот одбор на задругата на неговата 
iiрва наредна седница. 

VVI. ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член бб 
Земјоделската задруга основува претпријатија 

f дуќани за оние свои стопански дејности што има-
т услови за самостојно работење. 

'Советот надлежен за работите на односната 

Јтопанска гранка на општинскиот народен одбор ќе 
дбие да даде одобрение за основување на задруга 

?ако претпријатие, како и на претпријатие или ду-
ан што го основува земјоделска задруга, кога ќе 

најде дека задругата односно претпријатието или 
дуќанот не ќе биде во состојба да ги подмирува 
уредно пропишаните обврски за покритие на оп-

штоопштествените потреби, пресметковните зара-
б о т и на своите работници и службеници со основ-* 
ниот придонес за социјално осигурување, и да по-
стигне најмалку онолку добивка колку што е по-
требно за намирување на другите обврски за по-
критие на општоопштествените потреби и за испла-
та на ануитетите за долгорочните кредити. 

Во случајот од претходниот став советот над-, 
лежен за работите на односната стопанска гранка 
на општинскиот народен одбор може да ја упати 
задругата место претпријатие или дуќан да основе 
самостоен погон. 

Советот надлежен за работите на односната 
стопанска гранка на општинскиот народен одбор 
ќе одбие да даде одобрение за основување претпри-ч 
јатие или дуќан и тогаш кога ќе најде дека основу« 
вањето на претпријатие или дуќан би му нанесуваа 
ло штета на развитокот на онаа дејност заради 
која- е основана задругата. 

Против решенијата на советот надлежен за ра-
ботите на односната стопанска гранка на општин-
скиот народен одбор донесува според овој член, 
задругата може да му изјави жалба на советот 
надлежен за работите на односната стопанска гран-
ка на околискиот народен одбор во срок од 15 
дена од денот на доставувањето на решението. 

Член 67 
Стопанските претпријатија и дуќани што ги 

основува земјоделска задруга и земјоделската за-
друга основана како стопанско претпријатие ш 
имаат спрема општествената заедница сите права 
и должности како и другите стопански претприја-
тија и дуќани, и врз нив се применуваат и сите 
други прописи за стопанските претпријатија и ду-ч 
ќани, ако со оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 68 ^ 
Договорот за односите меѓу земјоделската за-

друга и стопанските претпријатија, дуќани и само-
стојни погони што ги основала таа го склучуваат 
нивните управни одбори. 

Овој договор го потврдува од страна на задру-
гата нејзиниот задружен совет, а од страна на сто-
панското претпријатие, дуќанот или самостојниот 
погон — неговиот работнички совет. 

Член 69 
Со договорот од претходниот член може да 

се определи дека претпријатијата, дуќаните и по-
гоните се должни да ги продаваат сћмо стоките 
што ги произведува задругата, и тра по цените 
што ќе ги определи таа, односно да произведуваат 
и да вршат услуги само или првенствено за по-
требите на задругата. 

Исто така, со договорот може да се определи 
дека задругата е должна на претпријатието, дуќа-
нот или погонот да му обезбеди потребни контин-
генти стоки, или да му обезбеди потребни порачки 
за производство односно за вршење услуги. 

Земјоделската задруга што основува претпри-
јатие, дуќан или самостоен погон може со договор 
да ги обврзе да вршат стопанска дејност што е во 
согласност со целите на задругата, како и да пред-
види обврска на претпријатието, дуќанот или по-
гонот да запослат определен број членови на за-
другата. 

VII. САМОСТОЈНИ ПОГОНИ 
Член 70 

Како самостоен погон може да се организира 
секоја стопанска дејност на задругата која уште 
нема 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 
погон. 

Ако задругата не го усвои ова барање, работ-
ниот колектив може да бара од советот надлежен 
за работите на односната стопанска гранка на оп-
штинскиот народен одбор да се организира како 
самостоен погон. 
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Против решението на советот надлежен за ра-
ботите на односната стопанска гранка на општин-
скиот народен одбор со кое се одбива ова барање, 
работниот колектив може да му изјави жалба на 
советот надлежен за работите на односната сто-
панска гранка на околискиот народен одбор во 
срок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението. 

Член 71 
Самостојниот погон не е посебно правно лице. 

Но самостојниот погон може да склучува дого-
вори во границите на својата работна дејност. 

Со договорите што ги склучува, погонот созда-
ва права и обврски за задругата. 

Одговорноста на задругата за обврските наста-
нати од дејноста на погонот може да се ограничи 
со договор меѓу задругата и погонот до височината 
на вредноста на основните средства дадени на по-
гонот. 

Ограничувањето на оваа одговорност важи спре-
ма трети лица ако е регистрирано. 

Член 72 
Самостојниот погон не може без согласност од 

задругата да ги отуѓува основните^ средства ниту 
да склучува договори што не се сврзани за предме-
тот на неговото редовно работење. 
^ Задружниот совет на задругата на предлог од 
погонот го утврдува планот и завршната сметка на 
погонот. 

Член 73 
Книговодството за самостојниот погон мора 

секогаш да се води посебно, а може да го води 
задругата или самостојниот погон. 

Член 74 
За основните средства добиени од задругата са-

мостојниот погон и отплатува на задругата ануитет 
чија височина се определува со договорот меѓу 
задругата и погонот. 

Член 75 
Со самостојниот погон управува неговиот ра-

ботнички совет и управниот одбор. 
Со работата на погонот раководи работоводител 

на погонот, кого го назначува задружниот совет на 
задругата на начинот пропишан за назначување на 
работоводител на самостоен погон во претпријатие. 

Одредбите од членот 21 на оваа уредба важат 
и за отпочнувањето со работа на самостојниот 
погон. 
VIII. ИМОТ НА УПРАВУВАЊЕ ОД ЗАДРУГАТА 

Член 76 
Имотот на земјоделската задруга го сочинуваат 

средствата што според општите прописи се сметаат 
како средства на стопанските организации. 

Средствата од претходниот став задругата ги 
остварува односно ги прибавува, ги распоредува и 
ги користи на начинот предвиден со општите про-
писи за средствата на стопанските организации. 

Член 77 
Земјоделските задруги ги имаат следните фон-

дови: 
1) фонд на основните средства, 
2) фонд на обртните средства, 
3) резервен фонд, 
4) фонд на заедничката потрошувачка. 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ и републи-

чките задружни сојузи можат да ги ограничат на-
мените за кои можат да се користат средствата на 
фондот на заедничката потрошувачка но задругата. 
Исто така, Главниот задружен сојуз на ФгЈРЈ и ре-
публичките главни задружни сојузи можат, но рам-
ките на фондот на заедничката потрошувачка на 
задругата, да ги утврдат посебните намени за ко-
ристење на средствата на фондот на заедничката 
порошувачка. 

Член 78 
Фондовите на земјоделската задруга и на само-

стојните потони што ги основала таа, по правило, 
се единствени. 

Со правилата на задругата може да се предвиди 
самостојните погони да можат да имаат посебни 
фондови или во единствените фондови да имаат 
посебно искажани средства«, 

IX. ИМОТНИ ОДНОСИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКАТА 
ЗАДРУГА 

Член 79 
Имотните односи меѓу земјоделската задруга и 

нејзините членови се уредуваат со правилата на 
задругата и со договорот меѓу задругата и задруга-
рите. 

Член 80 
Договорот за имотните односи меѓу задругата 

и задругарите мора да биде писмен и во согласност 
со правилата на задругата. 

За односите што не се уредени со договор ва-
жат одредбите од . правилата на задругата што биле 
во сила во времето на склучувањето на договорот. 

Кога по склучувањето на договорот ќе се про-
менат правилата на задругата, за односите уредени 
со договорот остануваат во сила одредбите од до-
говорот и правилата што важеле во моментот на 
склучувањето на договорот, ако задругарот не се со-
гласи со промените во правилата. 

Член 81 
Секој задругар внесува во задругата определена 

имотна вредност во вид на удели, според правилата 
на задругата. 

При одобрувањето на правилата советот надле-
жен за работите на селското стопанство на општин-
скиот народен одбор ќе води сметка и за тоа дали 
уделите предвидени со правилата обезбедуваат 
трајна работа на задругата како стопанска органи-
зација. 

Вредноста на уделите секогаш се пресметува во 
пари. 

На уделите задругата не плаќа интерес. 
Член 82 

Договорот за закуп и послуга меѓу задругата и 
задругарите не може да биде склучен на срок покус 
од една година. 

Договорот за закуп или послуга може да се 
откаже најрано на 6 месеци пред истекот на заку-
пот или послугата. 

Отказот мора да биде писмен. 
Член 83 

Задругата е должна на лицето што престанало 
да биде член на задругата да му го врати уделот 
што тоа го внесло во задругата. 

Времето и начинот на враќање на уделите се 
уредува со правилата на задругата и со договорот 
меѓу задругата и задругарите. 

Член 84 
Инвестициите на земјиштето, зградите и сред-

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

Ако со договорот од претходниот став не е пред-
видено поинаку, лицето чие членство^ во задругата 
престанало е должно на задругата да и ја надомести 
вредноста на тие инвестиции според општите про-
писи. 

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 85 
Членовите на земјоделската задруга гаранти-

раат солидарно за обврските на задругата во грани-
ците определени со правилата на задругата. 

Гаранцијата на член на задругата за обврските 
на задругата не може да биде помала од десеторни-
от износ на еден негов запишан, удел. 

Задругарот што ќе престане да биде член цш 
задругата гарантира за оние обврски ча задругата 
што настанале_цо престанокот да неговото членство, 
уште две години по истекот на календарската го-
дина во која престанал до биде задругар. 
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Член 86 
Земјоделската задруга склучува договори спо-

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

ристење 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. 

X. ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ 
1. Обновување 

Член 87 
Со цел за поуспешно извршување на своите 

задачи и за создавање услови за заедничко вршење 
стопански и други дејности, земјоделските задруги 
можат да се здружуваат во деловни сојузи. 

Земјоделските задруги од подрачје на една око-
лија можат да се здружуваат во еден или повеќе 
специјализирани или општи деловни сојузи. Во 
специјализиран деловен сојуз можат да се здру-
жуваат и земјоделските задруги од подрачје на две 
или повеќе околии (реонски деловен сојуз). 

Како специјализиран деловен сојуз во смисла 
на оваа уредба, се смета деловниот сојуз кој се за-
нимава со определена стопанска. дејност во врска 
со селскостопанското производство (на пример, ма-
шинско-тракторски деловен сојуз) или со опреде-
лени стопански и други дејности во врска со една 
гранка ка селскостопанското производство (на при-
мер: пол ед ел еко - семенарски, сточарски или ово-
штаоско-лозарски деловен сојуз). 

Како општ деловен сојуз во смисла на оваа 
уредба, се смета деловниот сојуз што се занимава 
со определени стопански и други дејности во врска 
со сите или со повеќе гранки од селскостопанското 
производство. 

Член 88 
Деловните сојузи се стопански здруженија на 

земј орелските задруги. 
Одредбите од оваа уредба за основувањето на 

земјоделски задруги и општите прописи за прет-
пријатијата важат и за деловните сојузи, ако со 
одребите од оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 89 
Деловен сојуз може да се основе со здружување 

на најмалку пет земјоделски задруги. 
, ' Одобрение за основување на деловен сојуз даза 

народниот одбор на око лиј ата (обата собора рамно-
правно) на чие подрачје се основува деловниот со-
јуз, а ако деловниот сојуз се основува за подрачје 
што опфаќа две или повеќе околии, одобрението го 
дава републичкиот извршен совет односно извршни-
от совет на автономната единица. 

Пред донесувањето на решение за одобрение 
органите од претходниот став се должни да при-
бават мислење од основниот сојуз на земјоделските 
задруги, од задружниот сојуз на автономната еди-
ница односно од републичкиот главен задружен 
сојуз. 

Правилата на деловниот сојуз ги одобрува ор-
ганот што го одобрува основувањето. 

Член 90 
Основни и обртни средства потребни за основу-

в а ! ^ и редовно работење на деловниот' сојуз се 
должни да обезбедат задругите што го основуваат 
сојузот. 

Заеми за инвестиции, како и краткорочни кре-
дити за потребите на деловните сојузи, можат да се 
Обезбедат под условите што важат за стопанските 
организации, ако со посебни прописи не е опреде-
лено поинаку. 

Органите од претходниот член нема да дадат 
одобрение за оковување на деловен сојуз ако утвр-
дат дека не се обезбедени потребни средства за 
ословување и работење на деловниот сојуз, односно 
Дека нема услови за добивање на заеми за инвести-
ции и на краткорочни кредити за потребите на де-
ловниот сојуз, или ако најдат дека не постојат 
економски услови за тоа. 

Член 91 
Против првостепеното решение на околискиот 

народен одбор со кое се одбива издавањето на одо-
брение за основување на деловен сојуз, односно со 
кое не се одобруваат правилата на деловниот сојуз, 
може да му се изјави жалба на републичкиот из-
вршен совет односно на извршниот совет на авто-
номната единица во срок од 15 дена од денот на 
приемот на решението. 

Првостепените решенија на републичкиот извр-
шен совет односно на извршниот совет н>а автоном-
ната единица со кои се одбива издавањето на одо-
брение за основување на деловен сојуз, односно со 
кои не се одобруваат правилата на деловниот сојуз, 
како и решенијата по жалбите од претходниот став. 
се конечни. 

2. Предмет на работењето 
Член 92 

Задачата на деловниот сојуз е да работи на 
унапредување и социјалистичка преобразба на сел-
ското стопанство преку деловните односи со земјо-
делските задруги. 

Предмет на работењето на деловниот сојуз е 
особено: : 

1) давање разни услуги на земјоделските за-
други за вршење на нивните селскостопански и 
други дејности; 

2) преработка или доработка на селскостопански 
или други производи што ги произведуваат или ги 
откупуваат земјоделските задруги; 

3) продажба на селскоотопански или други про-
изводи преземени односно купени од земјоделски 
задруги, како и на преработени или доработени сел-

ј скостопански или други производи; 
4) снабдување на земјоделските задруги со ре-

продукциони и инвестициони материјали потребни 
за селскостопанско производство или за други деј-
ности на земјоделските задруги; 

5) извоз ка селскостопански производи или пре-
работки на земјоделските задруги и на сопствените 
погони и увоз на селскостопански индустриски или 
други производи потребни за селскостопаиско про-
изводство; 

6) селскостопанско производство или вршење на 
други стопански дејности што служат за унапреду-
вање на селскостопанското производство или на 
другите стопански дејности на земјоделските за-
други. 

При вршењето на дејностите, од претходни©! 
став деловните сојузи им даваат на земјоделските 
задоуги и посебна стручна помош во нивната ра-
бота на унапредување или вршење селскостопан-
ско производство. 

Општите прописи за трговската дејност важат 
и за вршењето на трговската дејност од страна на 
деловните сојузи и нивните погони со самостојна 
пресметка. 

Поблиски прописи за примена на одредбата од 
претходниот став во поглед на внатрешното трговско 
работење на деловните сојузи ќе донесе' сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет во сагласност со Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за селско стопанство и шумарство, 
а во поглед на надворешнотрговското работење на 
деловните сојузи — Комитетот за надворешна трго-
вија во согласност со сојузниот Државен секретар 
ријат за работите на стоковниот промет и со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за селско 
стопанство и шумарство. 

Работите од ст. 2 и 3 на овој член деловните 
сојузи можат да ги вршат и со други селекостопан-
ски организации според договор. 

Член 93 
Стопанските дејности од претходниот член де-

ловните сојузи ги вршат преку погоните со само-' 
стојна пресметка или непосредно преку својата' 
управа. 

Деловните сојузи можат да имаат: лаборатории* 
бирои, станици за заштита на растенијата, ветери-
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нарни станици, институти, расадници и други орга-
низациони единици. 

Делавер сојуз не може да се основува само за-
ради вршеше на дејностите од претходниот став. 

3. Органи на деловниот сојуз 
Член 94 

Органи на деловниот сојуз се собрание и упра-
вен одбор. 

Член 95 
Собранието на деловниот сојуз го сочинуваат 

претставници од сите здружени задруги, и тоа нај -
малку по еден Претставник од секоја задруга. 

Со правилата на деловниот сојуз се определува 
начинот на утврдување бројот на претставниците 
на здружените задруги. 

Член 96 
Собранието на деловниот сојуз: 
1) донесува правила на сојузот; 
2) избира управен одбор на сојузот; 
3) одлучува за ословување на нови погони; 
4) го определува предметот на работењето на 

погоните; 
5) ја определува употребата на средствата на 

фондовите на сојузот; 
6) ја одобрува завршната сметка на деловниот 

сојуз и на неговите погони. 
Член 97 

Со правилата на деловниот сојуз во кој е здру-
жен помал број земјоделски задруги може да се 
предвиди работите од делокругот на собранието да 
ги врши управниот одбор на сојузот. 

Во случајот од претходниот став, во управниот 
одбор на сојузот влегуваат претставници од сите 
здружени задруги. 

Член 98 
Управниот одбор на деловниот сојуз го избира 

собранието на сојузот. 
Во управниот одбор задолжително влегува и 

определен број претставници од работничките со-
вети на погоните на деловниот сојуз. 

Бројот на претставниците на работничките со-
вети на погоните што влегуваат во управниот одбор 
ка сојузот го определуваат правилата на сојузот. 

Член 99 
Управниот одбор раководи со работата и со ра-

ботењето на деловниот сојуз, а особено: 
1) располага со средствата на фондовите на де-

ловниот сојуз по одлука од собранието; 
2) го организира вршењето на нестооанските 

служби на сојузот; 
3) врши други работи во врска со работата на 

извршување на задачите на деловниот сојуз во со-
гласност со важечките прописи, со правилата на 
деловниот сојуз и со одлуките на собранието. 

Член 100 
Управните работи на деловниот сојуз и на не-

говите погони ги врши управата на деловниот сојуз, 
на чие чело се наоѓа директор односно управник 
на деловниот, сојуз. 

Член 101 
Одредбите на оваа уредба за назначувањето 

и сменувањето на директор односно управник на 
земјоделска задруга, како и одредбите од важе-
чките прописи за правата и должностите на дире-
кторот на претпријатие, согласно ќе се применуваат 
и на директорот односно управникот на деловен 
сојуз. 

4. Работење и расподелба на вкупниот приход 
Член 102 

Деловниот сојуз ја врши својата стопанска деј-
ност и стапува во договорни односи со земјоделски 
задруги и со трети лица како претпријатие. 

Член 103 
Имотните и деловните односи меѓу деловниот 

сојуз и здружните земјоделски задруги, како и мо-

ѓу деловниот сојуз и неговите погони, се регулираат 
со договор. 

Член 104 
При давањето на услуги на земјоделските за-

други за вршење на нивните селскостопански деј-
ности, при вршењето на промет на селскостопански 
производи и при вршењето на селскостопанска деј-
ност деловните сојузи можат да работат со земјодел-
ски задруги и со други селскостопански организации 
и по отворена сметка. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите може, по потреба, да ги определи 
условите на работењето на деловните сојузи со зе-
мјоделските задруги и со другите селскостопански 
организации по отворена сметка, како и да ја про-
шири можноста за работење по отворена сметка и 
при вршењето на други стопански дејности. 

Член 105 
За вршење на стопанските дејности од членот 

92 на оваа уредба, освен селскостопанската дејност, 
прометот на селскостопански производи и давањето 
на услуги на земјоделските задруги за вршење на 
нивните селскостопански дејности, деловниот сојуз 
задолжително мора да организира погони со само-
стојна пресметка во состав на претпријатието. 

Член 106 
Погонот со самостојна пресметка има свои посебни 

органи на управувањето (работнички совет- и упра-
вен одбор) и е самостоен во поглед на организаци-
јата, условите и начинот на работењето, како и на 
утврдувањето и расподелбата на вкупниот приход. 
За овие погони важат прописите за погоните на 
претпријатијата, ако со одредбите од оваа уредба не 
е определено поинаку. 

Работоводителот на погонот со самостојна пре-
сметка го назначува управниот одбор на деловниот 
сојуз на начинот предвиден со важечките прописи 
за назначување и сменување на раководниот пер-
сонал на претпријатијата. 

Со правилата на деловниот сојуз може да се 
предвиди погоните со самостојна пресметка да мо-
жат самостојно да склучуваат договори за кредити, 

Член 107 
Погонот со самостојна пресметка го утврдува 

и го расподелува својот вкупен приход според про^ 
писите што важат за претпријатијата од соодветна 
дејност. 

Член 108 
Ако управата на деловниот сојуз врши непо-

средно, покрај управните работи од членот 100 на 
оваа уредба, и стопанска дејност, таа има посебни 
органи на управувањето (работнички совет и упра-
вен одбор) и работи како погон со самостојна пре-
сметка. 

Ако управата на деловниот сојуз, според оп-* 
штите прописи за избирањето на органи на рабо-
тничкото самоуправување, нема услови за избор на 
работнички совет односно управен одбор, правата 
и должностите на работнички совет односно управен 
одбор ги врши целиот работен колектив на управата 
на деловниот сојуз. 

Директорот односно управникот на деловниот 
сојуз ги има правата и должностите на директор 
на претпријатие (член 101). 

Член 109 
Деловниот сојуз ги има следните фондови: 
1) фонд на основните средства, 
2) фонд за обртните средства, 
3) резервен фонд, 
4) фонд на заедничката потрошувачка. 
Погоните на деловниот сојуз ги имаат фондов 

вите од претходниот став како свои посебни фон-
дови. 

Погоните на деловниот сојуз се должни дел 
од својот чист приход, по издвојувањето на сред-: 
ствата за лични доходи на работниците на погоните 
да внесуваат во фондовите на деловниот сојуз. -

Делот на чистиот приход што се должни пога* 
ните на деловниот сојуз да го внесуваат во фондов 
вите на деловниот сојуз се утврдува со правилата 
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на деловниот сојуз или со договор меѓу деловниот 
сојуз и неговите погони. 

Член ИО 
Собранието на деловниот сојуз може да одлучи 

дел од разликата во цената што им се враќа на 
здружените задруги врз основа на работењето по 
отворена сметка и на комисиониот однос меѓу де-
ловниот сојуз и здружените задруги, да се внесува 
во фондот на основните средства или во други фон-
дови на деловниот сојуз. 

Член 111 
Пресметувањето и расподелбата на вкупниот 

Приход на деловниот сојуз се врши според пропи-
сите што важат за расподелбата на вкупниот при-
ход на стопанските организации, ако со одредбите 
од оваа уредба не е определено поинаку, и тоа спо-
ред дејноста што ја претежно врши. 

Како претежна дејност во смисла на претход-
ниот став се подразбира дејноста за чие вршење 
се вложени најмногу средства. 

5. Здружување на деловните сојузи 
Член 112 

Заради поуспешно извршување на своите за-
дачи и заради создавање услови за заедничко вр-
шење на дејностите и работите од членот 92 на 
оваа уредба, деловните сојузи можат да се здру-
жуваат во деловни сојузи на пошироко подрачје 
(за подрачје на автономна единица односно терито-
рија на народна република). 

Одредбите од оваа уредба што се однесуваат на 
деловните сојузи согласно се применуваат и на де-
ловните сојузи од пошироко подрачје од претхо-
дниот став. 

XI. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗАДРУГИТЕ 

Член ИЗ 
Земјоделските задруги можат да основуваат 

свои сојузи во рамките на една или повеќе околии, 
народна република или целата федерација. 

Секоја земјоделска задруга мора да биде член 
ца еден основен сојуз на чие подрачје се наоѓа неј-
зиното седалиште. 

Сојузите на земјоделските задруги имаат свој-
ство на правно лице и тие се основуваат според 
прописите што важат за основување на земјоделски 
Задруги. 

Член 114 
Сојузите на земјоделските задруги, како и од-

делни групи задруги, можат да основуваат стопан-
ски претпријатија. 

Односите на сојузите на земјоделските задруги 
Односно на одделни групи задруги и на стопанските 
претпријатија што ги основуваат тие се уреду-
ваат со договор како и односите на другите опште-
ствени организации и на претпријатијата што ги 
бсновуваат тие. 

Член 115 
Задачата на задружните сојузи е особено: 
1) да се грижат за ревизија на задругите;' 
2) да им укажуваат на задругите помош во ни-

ћното организирање; 
3) да работат на усовршување на методите на 

работењето на задругите; 
4) да работат на стручно издигнување на задру-

жните кадри; 
5) да соработуваат со државните органи на сите! 

прашања што се однесуваат до задругите 

XII. ОДНОСИ МЕЃУ ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА 
И ОПШТИНСКИОТ НАРОДЕН ОДБОР И НЕГО-

ВИТЕ ОРГАНИ 
Член 116 

Кога општинскиот народен одбор или неговите 
органи одлучуваат за прашањата во врска со имо-
тните односи на задругата, или кога применуваат 
на задругата или нејзините самостојни погони опре-
делени мерки, се должни за тоа претходно да ја 
сослушаат задругата. 

Во случаите од претходниот став задругата ги 
има спрема општинскиот народен одбор или него-
вите органи сите права на странка во управната 
постапка 

% 

Член 117 
Во поглед на кредитирањето на земјоделската 

задруга и на претпријатијата, дуќаните и самостој« 
ните погони што ги основала задругата, општин-
скиот народен одбор и неговите органи ги имаат 
истите права и обврски како и во поглед на креди-
тирањето на стопанските претпријатија. 

k i l l . НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ЗАДРУГАТА 
Член 118 

Надзор над законитоста на работата на земјо-
делската задруга и нејзините органи врши органот 
на управата надлежен за работите на односната 
стопанска гранка на општинскиот народен одбор. 

Тој надзор органот од претходниот став го врши 
по пат на ревизии и инспекции. 

При вршењето на ревизии и инспекции органот 
на управата надлежен за работите на односната 
стопанска грана на општинскиот народен одбор 
ги има спрема задругата истите права^што ги има 
и при вршењето на инспекција и ревизија кај дру-
гите стопански организации. 

Ревизија на задругите и на другите задружни 
организации можат да вршат и задружните сојузи 
преку свои ревизори или посебно организирани 
служби или установи. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите може определени овластувања на фи« 
нансиските инспекторати да пренесе врз ревизорите 
на задружните сојузи. 

Член 119 

Советот надлежен за работите на односната 
стопанска гранка на општинскиот народен одбор 
може да ги поништи одлуките на органите на за-
другата за кои при вршењето на инспекција или 
ревизија ќе утврди дека не се во согласност со закон 
или со правилата на задругата. 

Општинскиот народен одбор (обата собора на 
заедничка седница) може да го распушти задру-
жниот совет и управниот одбор на задругата и да: 
нареди нови избори ако утврди дека на негово 
барање не се постапило според одредбите од чл. 
32 и 49 на оваа уредба. 

Против решението од советот надлежен за рабо-
тите на односната стопанска гранка на општинскиот 
народен одбор односно против решението на оп-
штинскиот народен одбор донесено врз основа на 
ставот 1 односно ставот 2 од овој член, задругата 
може да му изјави жалба на советот надлежен за 
работите на односната стопанска гранка на околи-
скиот народен одбор односно на околискиот народен 
одбор во срок од 15 дена од денот на доставувањето 
на решението. 

Член 120 
Ревизија на задругите и на задружните орга« 

низации мора да се изврши најмалку еднаш годи-« 
шио. 

Не може да се одобри завршна сметка на за« 
друга ниту може да се изврши расподелба на до-* 
бивката за годината во која »е е извршена реви« 
зија на задругата* 
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XIV. ПРЕСТАНОК НА ЗАДРУГАТА 
Член 121 

Земјоделската задруга престанува кога ќе на-
стапи некоја од причините*поради кои престанува 
и стопанското претпријатие. 

Земјоделската задруга престанува да постои 
и кога бројот на задругарите ќе стане помал од 10. 

Земјоделската задруга организирана како прет-
пријатие престанува исклучиво како стопанско 
претпријатие. 

. Член 122 
Општинскиот народен одбор (обата собора рам-

ноправно) ќе донесе решение за престанок на зем-
јоделска задруга кога ќе најде дека работењето на 
задругата не е во согласност со законот, а таа во 
оставениот и срок не ќе го сообрази своето работење 
со законот. 

Против решението на општинскиот народен од-
бор донесено според претходниот став, земјоделската 
задруга може да му изјави жалба на околискиот 
народен одбор во срок од 15 дена од денот на до-
ставувањето на решението. 

Член 123 
За делбата, пропејувањето и спојувањето на 

земјоделска задруга одлучува највисокиот орган 
на задругата, и таа одлука ја одобрува општински-
от народен одбор (обата собора рамноправно). 

Против решението на општинскиот народе^ од-
бор донесено според претходниот став може да му 
се изјави жалба на околискиот народен одбор во 
срок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението. 

Член 124 
Прописите за престанок на стопанските прет-

пријатија се применуваат согласно и на престанокот 
на земјоделската задруга. 

Во случај на престанок на земјоделска задруга 
секој работен колектив во рамките на задругата 
може да бара од советот надлежен за работите на 
односната стопанска гранка на општинскиот наро-
ден одбор да му се одобри да го продолжи рабо-
тењето како претпријатие односно дуќан. 

Имотот што ќе преостане по престанокот на зем-
јоделската задруга, му се отстапува на основниот 
сојуз на земјоделските задруги во кој била зачле-
нета задругата, со тоа што е сојузот должен тој 
имот во согласност со советот надлежен за работите 
на односната стопанска гранка на општинскиот на-
роден одбор да & го додели на управување на онаа 
задруга на своето подрачје која според стопанската 
дејност и е нај сродна на престанатата задруга. 

На земјиштето од општонародниот имот што i/i 
било доделено на користење на земјоделската за-
друга што престанала да постои, се применуваат 
одредбите од Законот за селскостопанскиот земји-
шен фонд на општонародниот имот и за доделување 
земја на селскостопанските организации. 

XV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 125 

Казнените мерки предвидени за стопанските 
претпријатија согласно ќе се применуваат и на зем-
јоделските задруги, како и на земјоделските за-
други организирани како претпријатија. 

Член 126 
Од земјоделската задруга која со дејствие сто-

рено противно на одредбите од оваа уредба при-
бавила за себеси имотна корист, ќе се одземе цело-
купниот износ на така прибавената корист. 

Член 127 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап земјоделска за-! 
друга ако не основе фонд на основните средства,, 
фонд на обртните средства, резервен фонд или 
фонд на заедничката потрошувачка, или ако сред-
ствата од тие фондови ги дели меѓу задругарите, 
или средствата на тие фондови ги употребува за 
други цели а не за оние за кои тие фондови се 
наменети. 

За дејствијата од овој член ќе се со 
казна од 5.00 до 100.000 динари и лицето во зе?д-
јоделската задруга што ќе изврши некое од тие! 
дејствија или издаде налог да се изврши тоа. 

I 
Член 128 

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 
ќе се казни за стопански престап деловниот сојуз 
ако врши некоја стопанска дејност или одделни 
работи противно на одредбите од оваа уредба. 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
за стопански престап со парична казна од 5.000 
до 100 000 динари и одговорното лице во деловниот? 
сојуз. 

Член 129 ' 
Со парична казна од 10.000 до 200.000 динари 

ќе се казни за стопански престап земјсделаеката 
задруга што не ќе обезбеди стручно раководење 
со своите работи. 

Член 130 
На повредите од оваа уредба и на постапката 

за примена на мерките на одземање имотната ко-* 
рист и на предвидените казнени мерки ќе се при-* 
менуваат и одредбите од чл. 75—81 и 83 од Уредба«* 
та за управување со основните средства на стопан«* 
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр* 
52/53). 

Член 131 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок управникот на земјоделската; 
задруга, ако решението за одобрение на промената; 
во правилата на задругата не го достави без одла* 
тање до окружниот стопански суд при кој се реги-< 
стрирани правилата. 

Административно-казнената постапка се води 
и решението за прекршок од претходниот став се 
донесува според одредбите од Основниот закон за1 

прекршоците. 

XVI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ , ОДРЕДБИ 
Член 132 

Постојните земјоделски задруги, деловни со-
јузи и задружни сојузи се должни својата орга-
низација и правилата да ги сообразат со одредбите 
од оваа уредба до 31 декември 1958 година. 

Откога ќе постапат според одредбите од прет-' , 
ходниот став; постојните земјоделски задруги пов*? 
торно ќе извршат регистрација на своите правила 
во согласност со одредбите од оваа уредба. 

Општинскиот односно околискиот народен одбоф 
(обата собора рамноправно) односно републичког 
извршен совет ќе донесе решение за престанок на' 
земјоделската задруга односно на деловниот сојуз 
што не ќе постапи според одредбите од овој член* 

Член 133 
За социјалното осигурување на членовите н$ 

земјоделските задруги и на земјоделските задруги 
организирани како претпријатие што работат во; 
задругата или во самостојниот погон што го основ 
вала задругата, како и за плаќањето на придонеса^ 
за социјално осигурување на тие лица, ќе се доне* 
сат посебни прописи. 
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При^ претворањето на постојните погани во 
стопански претпријатија и дуќани советот надле-
жен за работите на односната стопанска гранка на 
општинскиот народен одбор ќе ја применува одред-
бата од членот бб став 2 на оваа уредба со согла-
сност од околискиот завод за социјално осигуру-
вање. 

Член 134 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Основниот закон за зем-
јоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/49). 

Остануваат во оила: Основниот закон за ко-
операци је („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/46), 
доколку не е во спротивност со одредбите од оваа 
уредба и доколку не се однесува на земјоделските 
задруги, како и Уредбата за имотните односи и за 
реорганизација на селанските работни задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/53). 

Член 135 
Поблиски прописи за примена на оваа уредба 

донесува, по потреба, Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за селско стопанство и шумарство, 

Ако е во прашање расподелба на вкупниот 
приход, прописите од претходниот став ги донесува 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство во согласност со со-
јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите. 

* Член 136 
Основните сојузи на земјоделските задруги ќе 

го определат бројот на членовите на задружниот 
совет и на управниот одбор на секоја одделна за-
друга што треба да се избере на првите избори на 
задружни, совети и управни одбори во земјодел-
ските задруги, како и бројот на работниците на 
задругата и на нејзините самостојни погони што, 
во смисла на чланот 32 став 3 и чланот 49 став 4 
од оваа уредба, треба задолжително да се изберат 
во задружниот совет и управниот одбор на задру-
гата. 

Поблиски прописи за изборите на задружни 
совети и управни одбори во земјоделските задруги, 
по потреба, донесува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за законодавство и организација во 
согласност со Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за селско стопанство и шумарство. 

Член 137 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

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

На членовите 1—28, 66—78, 79—132, 133—135 и 
137 од пречистениот текст на Уредбата за земјо-
делските задруги им одговараат во заграда наве-
дените членови од поранешниот пречистен текст 
на Уредбата за земјоделските задруги што е обја-
вен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56, и тоа: 
1—28 (1—28), 66—78 (33—45), 79—132 (49—102), 133—135 
(104—106) и 137 (107), со тоа што во членовите* 5, 
9, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 70, 72, 75—78, 92, 106, 
109—111, 117, 127 и 132 се внесени измените и до-
полненијата содржани во чл. 1—8 и 10—21 од 
Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за 
земјоделските задруги, објавена во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/58, а во членовите: 6, 17, 27, 28, 
бб, 70, 81, 116—119, 122—124 и 132 — измените содр-
жани во членот 103 од Уредбата за надлежноста на; 
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општинските и околиските народни одбори и нив-
ните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), 
со кои е определена надлежноста на општинските 
и околиските народни одбори и нивните органи 
за вршење одделни работи Што се предвидени со 
Уредбата за земјоделските задруги. На членовите 
29—65 од пречистениот текст им одговараат новите 
членови 29—32г што се содржани во членот 9 од 
Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за 
земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/58), а членот 136 — на членот 22 од Уредбата 
за измени и дополненија на Уредбата за земјодел-
ските задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58). 

Бр. 587 
28 април 1958 година 

Белград 
Секретар 

на Сојузниот извршен совет 
за законодавство и организација-

- др Леон Гершковиќ, е. р. 

349. 

Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 
буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57) и ставот 2 одделот 1 гла-
вата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕ-
ГРЕС ПРИ КУПУВАЊЕ НА ДДТ ЗА ОТКЛОНУВА-

ЊЕ НА МАЛАРИЈАТА И ПЕГАВЕЦОТ 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата, предвидени во ставот 2 одделот 1 гла-
вата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 
година ќе се издвои износот од 70 милиони динари 
со цел за давање регрес при продажба на 25% емул-
зија ДДТ за отклонување на маларијата и пегавецот. 

2. Намалението при купувањето на 25% емулзија 
ДДТ за отклонување на маларијата и пегавецот ќе 
го користат централните хигиенски заводи, хиги-
енските заводи и народните одбори на околиите и 
општините во височина од 60% од продажната цена 
на производителот. 

3. Регресот според оваа одлука ќе го остварува 
Хемиската индустрија „Зорка", Шабац, при прода-
жбата на 25% емулзија ДДТ на корисниците од 
претходната точка. 

4. Сојузниот Државен сеекретаријат за работите 
на финансиите ќе донесе поблиски прописи за 
спроведување на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 141 
16 април 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зетовиќ, е. р# Родољуб Чолаковић е. р. 
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350. 
Врз основа на точката 73 од Упатството за спро-

ведување на изборите за работнички совети и 
управни одбори на стопанските претпријатија 
(„Службен лист н»а ФНРЈ", бр. 8/56), Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за законодавство и орга-
низација издава 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА ПРИМЕНА НА ТОЧКАТА 4 СТ. 3 И 4 И ТОЧ-
КАТА 5 СТАВ 3 ОД УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА РАБОТНИЧКИ СО-
ВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Со одредбата од точката 4 ст. 3 и 4 на Упат-

ството за спроведување на изборите за работнички 
совети и управни одбори на стопанските претпри-
јатија определена е надлежноста на општинскиот 
народен одбор за распишување избори за рабо-
тнички совет во случај кога работничкиот совет не 
се држел за срокот за распишување на изборите 
или кога работничкиот совет не ќе ги распише бла-
говремено изборите, а со одредбата од точката 5 
став 3 на тоа упатство е определена надлежноста 
на општинскиот народен одбор за донесување ре-
шение за промена на бројот на членовите на работ-
ничкиот совет во случаите предвидени со тоа упат-
ство. 

Бидејќи со овие одредби не е поблиску опре-
делено кој орган во општинскиот народен одбор 
е надлежен за вршење на овие работи, тоа согласно 
со начелата од Законот за надлежноста на општин-
ските и околиските народни одбори и нивните ор-
гани треба да се земе дека за вршење на овие ра-
боти е надлежен советот на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на општата управа. 

Бр. 405 
28 април 1958 година 

Белград 
Секретар 

на Сојузниот извршен совет 
за законодавство и организација, 

др Леон Гершковиќ, е. р. 

351. 
Врз основа на членот 15 од Основниот закон за* 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), во врска со 
одделот I од̂  Решението за определување на опасни-
те растениски болести и штетници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/54) и со членот 19 точка 1 алинеја 
1 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Со-
јузната управа за заштита на растенијата издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛА-
СУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПА-

СНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
1. Во Наредбата за прогласување на подрачјата 

заразени од опасни растениски болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58) во одделот I 
точка 4 меѓу првиот и вториот став се додаваат 
четири нова става, кои гласат: 

„На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјата на општините во околиите: Дубров-
ник: Блато и Дубровник; Задар: Смиљчиќ; Макарска: 
Имотски; Сплит: Брач, Каштела и Сплит; Шибеник: 
Дрниш и Книн. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија подрачјата на општините Железники (местата 
Дражгоше, Прапротно и Селце), Жири (местото Ле-
дишта) и Шкофија Лока (местата Дорфарји и Свети 
Дух) во околијата Крањ. 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина подрачјата на општините во околи-
ите: Горажде: Горажде; Мостар: Коњиц, Љубуниш, 
Мостар и Невесиње; Сараево; Сараево и Фојница; 
Требиње: Требиње. 

На територијата на Народна Република Маке-
донија подрачјата на општините во околиите: Охрид: 
Охрид (местото Охрид); Штип: Берово (местото Бе-
рово) и Делчево: (местото Делчево)." 

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

Бр. 01—781/3 
26 април 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита 
на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић е. p. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за прометот на житата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТАТА 

Во членот 16 место зборот: „пекарски" треба да 
стои: „занаетчиски". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград. 24 април 
1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за земјоделските задру-
ги, објавена во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58, 
се поткрада але долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Во членот 9, во новиот член 29е став 2, во сед-
миот ред по зборовите „предлагачите да" се додава 
испуштениот збор „не". 

Во членот 13 наместо „45" треба да стои „48 . 
Од Секретаријатот за законодавство и органи-

зацијата на Сојузниот извршен совет, Белград, 21 
април 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/58) се поткраднала долу на-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТР-

ГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
Во членот 4 во претпоследниот ред меѓу зборот: 

„работењето" и зборот: „и" треба де се додаде за-
пирка и изоставените зборови: „личните доходи на 
работниците". ^ л„^т>1ТТ 

Од Сојузниот извршен совет, Белград. 24 април 
1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за прет-
сметката за употреба на средствата за регреси и 
дотации за 1958 година, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/58, се поткраднала долу наведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕТСМЕТКАТА ЗА УПО-

ТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕСИ И 
ДОТАЦИИ ЗА 19^8 ГОДИНА 

Во точката 1 под б) во одредбата 2 наместо збо* 
рот: „Југословенската" треба да стои: „Јадранската^ 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 18 априС 
1958 година. 
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Р Е Ш Е Н И Ј А . 

Врз основа на чл. 27 и 39 од Законот за држав-
ната управа, во врска со членот 28 од Уредбата за 
организацијата и работеа"~на Сојузниот Извршен 
совет, Сојузниот и з в р ш и *евет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ СЕКРЕ-
ТАРИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА 

НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВНИ ПОТСЕКРЕТАРИ 

1. За секретари во Сојузниот извршен совет се 
назначуваат, и тоа: 

за секретар за информации — Осолник Богдан, 
досегашен секретар за просвета и култура на Со-
јузниот извршен совет, 

за секретар за општа управа — Бш&ановиќ Војо, 
сојузен народен пратеник. 

2. Се разрешуваат од должноста заради зами-
нување на друга должност Цветковиќ Маријан, 
досегашен секретар за индустрија на Сојузниот 
извршен совет, Папиќ Радован, досегашен секретар 
за социјална заштита на Сојузниот извршен совет 
и Мариновиќ Јован, досегашен секретар за инфор-
мации на Сојузниот извршен совет. 

3. За државен потсекретар во Комитетот за 
надворешна трговија се назначува Велебит Влади-
мир, досегашен државен потсекретар во Државниот 
секретаријат за надворешни работи. 

4. За заменик директор на Сојузниот завод за 
стопанско планирање, со положај на државен пот-
секретар, се назначува Јелиќ Боривоје, досегашен 
шеф на кабинетот на потпретседателот на Сојузниот 
извршен совет. 

5. За помошник секретар на Сојузниот извршен 
совет, со положај на државен потсекретар, се на-
значува Љумовиќ Вуксан, досегашен секретар з? 
општа управа на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 27 
19 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вгљгш Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковић, е. р. 

Врз основа на членот 68 од Законот за електро-
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2/58), во врска со членот 26 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

\ 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСТВО 

1. Во Управниот одбор на Заедницата на југо-
словенското електростопанство се именуваат, и тоа: 

Боле Тоне, член на Извршниот совет на НР 
Словенија, 

Грличко Александар, член на Извршниот созет 
на НР Македонија, 

Ахметовиќ Лутво, директор на Заводот за сто-
панско планирање на НР Хрватска, 

Савиќ Владета, секретар за општи стопански 
работи на Извршниот совет на НР Србија, 

Дулар Алојз, помошник секретар за индустрија 
на Сојузниот извршен совет, 

Кнежевиќ Филип, директор на Фабриката за 
електромашини „Раде Кончар", Загреб — како прет-
ставник на Сојузната индустриска комора, 

Степанек Иван, секретар на Централниот одбор 
на синдикатот на металците и член на Претседател-
ството на Централниот Совет на Сојузот на синди-
катите на Југославија — како претставник на 
Централниот совет на Сојузот на синдикатите на 
Југославија, 

Косовац Драгутин, претседател на Постојаната 
конференција на градовите и претседател на На-
родниот одбор на околијата Сараево — како прет-
ставник на Постојаната конференција на градовите. 

2. Генералниот директор на Заедницата е член 
на Управниот одбор според својата положба (став 
3 член 68 од Законот за електростопанските прет-
пријатија). 

3. Управниот одбор на Заедницата на југосло-
венското електростопанство го сочинуваат и по еден 
претставник од секоја електростопанска заедница, 
кој го избира управниот одбор на електростопан-
ската заедница (член 68 став 1 од Законот за елек-
тростопанските организации). 

4. Управниот одбор на Заедницата на југосло-
венското електростопанство избира од редот на 
своите членови претседателство (член 70 став 1 од 
Законот за електростопанските организации). 

Б. бр. 26 
19 април 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковиќ, е. р. 
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