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

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАЕМИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член I 
Заемите за инвестиции во стопанството гл дава 

Народната банка на Ф Н Р Ј и другите банки осно-
вани по посебни прописи, 

Член 2 
Банките им даваат заеми: 
1) на стопанските, задружните и други опште-

ствени организации, на околиите, градовите, град-
ските општини со одделни права, општините, авто-
номните единици и на народните републики — за 
инвестициона изградба во стопанството; 

2) на земјоделци ге и занаетчиите — за унапре-
дување нивната дејност. 

Со сојузниот општествен план или со друг 
сојузен пропис се утврдува заемот што и' го дава 
на федерацијата Народната банка на ФНРЈ . 

Член 3 
Заемите се даваат преку конкурс. 
Заемите им се даваат на оние заемобаратели 

што понудиле најповолна каматна стопа, под услов 
со приходите иг-чз ќе се остварат преку инвести-
циите да се обезбеди плаќањето на каматата и от-
платување на заемот. 

Ако заемобара^ели се стопанските, задружните 
и други општествен« организации, банката ќе ги 
земе нивните понуди во обзир ако ги исполнуваат 
следните услови: 

1) да имаат ажурно и редно книговодство: 
2) редно да им одговараат на своите обврски 

спрема банката; 
3) да имаат средено финансиско иселување (да 

ги користат средствата наменски и ел.); 
4) пасивата да им" е покривена со активата; 
5) приходите да им се поголеми од расходите. 
Ако ка ј некој заемобарател активата е помала 

од пасивата, или приходите му се помали од рас-
ходите, банката може да ја земе во обзир неговата 
понуда и да му одобри заем само со гаранција од 
околината (градот;, автономната единица, односно 
народната република. 

Член 4 
Со корисникот на заемот банката склучува пи-

смен договор за заемот. 
Член 5 

Банката дава заем до висината на п р е с м е т -
ковниот износ што е предвиден со инвестициониот 
елаборат, ако со заемот и со други расположиви 
Средства од корисникот на заемот се обезбедува 

потполно довршување на објектот за кој се бара 
заемот. 

Кога изградбата на инвестициониот објект трае 
повеќе години, покра ј вкупниот износ на заемот, се 
утврдува и висината ка годишните транши* 

Член 6 
Истовремено со склучувањето договор за инве-

стиционен заем^ за потреби на претпријатија и ду-
ќани, банката ќе склучи и договор за кредитот за 
постојаните обртни средства што им се потребни. 

Кредитите за постојаните обртни средства се 
даваат од средствата за кредитирање ни инвести-
циите. 

Член 7 
Заемите за инвестиции можат да се користа'? 

само за целите за кои се дадени. 

Член 8 
Комуналните банки и други банки основани по 

посебни прописи што даваат заеми за инвестиции, 
должни се да испратат препис од секој договор за 
заем до Народната банка на Ф Н Р Ј заради евиден-
ција. 

Член 9 
Стопанската организација што добила заем 

за инвестиции е должна своите месечни книговод-
ствени состојби и годишни завршни сметки да ги 
испраќа до банката што и' дала заем. 

П. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМОТ 
Член 10 

Договорот за заемот мора да содржи одредби 
за износот на заемот, висината на годишните тран-
ши, срокот за враќање на заемот, каматната стола 
и за целта на заемот. 

Договорот за заемот може да содржи и одредби 
за обезбедување враќањето на заемот. 

Член 11 
Во договорот за заемот се внесуваат, покрај 

другото, и одредби за правата на договорните 
странки за случај на неизвршување шиените 
обврски. 

Со договорот можат да се предвидат особено 
следните права на заемодаавецот: 

1) да го откаже заемот и да бара наплата на 
сиот износ на искористениот заем ако за з мотрим а -
телог не 10 користи заемот за целите предвидени Со 
договорот или не го отплатува заемот во сроковите 
предвидени со договорот; 

2) за сите ануитети неплатени во срокот да на-
плати, покрај редовната, и затезна камата од денот 
на нивната доспеалост. 

Со договорот ќе се предвиди и обврската на 
банката за плаќање договорна казна во висина од 
2% годишно на износот на заемот што не му е ста-
вен на корисникот на располагање во договорениот 
срок или во договорениот износ. Плаќањето на до-
говорната казна не го исклучува правото па заездо-
примателот за надокнада на штетата. 
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Член 12 
Корисниците на заемот се должни да го от-

платуваат заемот во договорените срокови со пла-
ќање камата. 

Отплату вашето се врши во полугодишни или 
годишни ануитета*. 

Со договорот може да се предвиди плакање на 
ануитета и во месечни оброци. 

Член 13 
Срокот за отплатување на заемот почнува со 

денот што спрема договорот за заемот е утврден 
како ден на почетокот на користењето на објектот. 
Пробниот погон не се омега како користење на 
објектот во смисла на оваа уредба. 

Каматата на подигнатите износи на заемот до 
почетокот на срокот за отплатување му се при-
пишува на главниот долг. 

Член 14 
Обврските од договорот за заем што околина-

та, градот, градската општина со одделни права, 
опитната, автономната единица, народната репу-
блика, федерацијата, стопанските, задружните или 
други општествени организации го склучиле со 
банката заради оснивање ново претпријатие (ду-
ќан), по запишувањето во регистарот на актот за 
осшсвањето на новото претпријатие односно дуќан 
(чл. 17 и 57 од Уредбата за оснивање претпријати-
ја и дуќани ~ ,„Сл!ужбен лист на ФНРЈ", бр. 51'53), 
преминуваат на тоа претпријатие (дуќан), а осни-
ј&ѕечктг — потисник на договорот останува и 'натаму 
•во обврската од договорот, ио како гарант. 

III. СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ 
Член 15 

Заемите за инвестиции банките гос даваат од: 
а) општиот инвестиционе« фонд; 
б) инвестиционите фондови на народните ре-

публики, автономните единици, околиите, градови-
ве и на градските општини со одделни права. 

Во инвестиционите фондови можат да се вне-
суваат и определените износи на банкарските дол-
горочни средства. 

Сите средства наменети за инвестициони заеми 
забележително се вложуваат при банките што се 
овластени за давање тие заеми. 

Член 16 
Средствата на општиот инвестиционен фонд се 

формираат од каматата на основните средства, ка-
матата на кредитите за постојаните обртни сред-
ства, каматата на инвестиционите заеми, и од дру-
ги средства предвидени за оваа намена во сојуз-
ниот стопански план. 

Член 17 
Средствата на републичките фондови и фондо-

вите на автономните единици, околиите, градовите 
и на градските општини со одделни права, наме-
нети за инвестициони заеми, се формираат од сред-
ствата предвидени за оваа камена во стопанските 
планови на народните републики, на автономните 
единици, околиите, градовите и на градските оп-
штини со одделни права, од каматите на инвести-
ционите заеми, како и од каматите на кредитите 
за постојаните обртни средства што се дадени од 
средствата на овие фондови. 

Член 18 
Сојузниот извршен совет ќе пропише кои сред-

ства вложени кај банката можат да се употребу-
ваат како банкарски долгорочни средства. 

IV. ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ 
Член 19 

Банките даваат заеми за инвестиции преку 
конкурс а врз основа на барање од заем оба р ат ел е г. 

Срокови ге за одржување конкурс ги опреде-
луваат управните'одбори на банките, и тоа за сред-

ствата од општиот инвестиционен фонд со потврда 
од Сојузниот извршен совет, а за средствата од 
другите фондови со потврда од оснивачот на фон-
дот. 

За една година може да се определат и повеќе 
срокови за одржување конкурс. 

Член 20 
Барањето за давање заем мора да ги содржи* 
1) целта за која се бара заемот; 
2) висината на сиот заем, како и висината на 

траншите по годините; 
3) висината иа постојаните обртни средства што 

се бараат во исто време, како и висината на тран-
шите по годините; 

4) каматната стопа и срокот за отплата што ги 
нуди з а ем ©барателот; 

5) срокот за почеток и срокот за завршеток на 
работите, како и денот од кој почнува да тече сро-
кот за отплатување на заемот; 

6) назначување износот на сите долгорочни 
обврски на заемобарателот и износот на годишните 
камати и отплати по тие обврски. 

Кога се поднесува барањето за заем се подне-
сува инвестиционен елаборат (инвестициона про-
грама и генерален проект). 

На банката и' се поднесува ревидиран инве-
стиционен елаборат ако тој подложува на ревизи-
ја по прописите. 

Сојузниот извршен савет може да Ја пропише 
содржината на генералниот проект кој се поднесува 
на банката. 

Ако бара заем стопанско претпријатие, треба 
На банката да и' поднесе и одлука од работничкиов 
совет дека претпријатието може да се задолжи. 

Член 21 
За добивање заем за инвестиции доаѓаат во об-

зир оние заемобаратели што понудиле гранична 
или повисока каматна стопа. 

Како гранична каматна стопа се смета на еден 
конкурс понудена најниска каматна стопа по ба-
раните заеми што можат да се дадат со обзир на 
расположивите средства. 

Граничната каматна стопа се утврдува на на-
чинот предвиден во претходниот став, врз основа 
на сите евидентирани барања за заем поднесени до 
банката од оние заемобаратели што ги исполну-
ваат условите од чл. 3 на оваа уредба. 

На сите заемобајратели што на ист конкурс се 
здобиле со правото на заем им се даваат заеми по 
граничната каматна стопа. 

Член 22 
Заемобарателите што понудиле гранична или 

повисока каматна стопа можат да добијат заем 
само ако стручната банчина комисија врз основа 
на инвестициониот елаборат утврди дека од прихо-
дите што ќе се остварат од тзв есгициошсот об-
јект ќе можат да го вратат заемот и да ја платат 
понудената камата. 

Член 23 
Ако банката го одбие заемобарателот од уче-

ствувањето во конкурсот или ако врз основа на 
оценката на инвестициониот елаборат одбере да му 
даде заем на заемобарателот што учествувал во 
конкурсот, заемобарателот има право на жалба. 

Но жалбата против одлуката од Народната 
баш:а на ФНРЈ [решава стручна камион ;а 'Име-
нувана од Сојузниот извршен совет, а по жалбата 
против одлука од комунална банка решава 
стручната комисија именувана од народниот одбор 
на еко ли јата (градот) во која е седиштето на кому-
налната банка. 

Стручната комисија испитува дали заемобара-
тел ст исполнува услови од чл. 3 односно дали од 
приходите што ќе се остварат од инвестициониот 
објект се обезбедува враќањето на заемот покрај 

на понудената камата. 
Решението на комита ата е конечна. 
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Член 24 
Од средствата на општиот инвестиционен фонд 

при Народната банка на ФНРЈ заемите не можат 
да се дадат со срок подолг од срокот за отплата 
пропишан со сојузниот стопански план. 

Со сојузниот стопански план може за овие за-
еми да се пропише и минимална каматна стопа. 

Максималните срокови за отплата и минимал-
ната каматна стопа за заемите што се даваат од 
фондовите на народните републики, автономните 
единици, околиите, градовите и на градските ал-
идини со одделни права можат да се утврдат со 
стопанскиот план на народната република, авто-
номната единица, околината, градот односно на 
градската општина со одделни права. 

Ако не се утврдат максималните срокови за 
отплата и минималната каматна стопа од претход-
ниот став, важат максималните срокови за отплата 
и минималната каматна стопа предвидени со со-
јузниот стопански план. 

Член 25 
Заемсбарат^лот што, огне га му е заемот одобре*: 

ќе се откаже од заемот, е должен да и' плати на 
банката пенали од Г°Л> од износот на одобрениот 
заем. 

Износите на неплатените пенали одат во ко-
рист на инвестициониот фонд од кој е одобрен 
заемот. 

Член 26 
Со сојузниот стопанска план може да се опре-

дели коГ) износ од вкупните средства на Општиот 
инвестиционен фонд во текот на годината ќе биде 
по исклучок издвоен и ставен на располагање за 
давање заеми за определени катетар^ инве-
стиции За овие категории гние стапил "ожгт да 
се пропишат со сојузниот стопански план и од-
делни услови за давање заем. 

Со столарски.: ^ план едните републики, 
автономните единици, околиите, градовите и на 
градските општини со одделни права може да се 
определи кои износи на вкупните средства од нив-
ните инвестициони фондови во текот на една го-
дина ќе бидат по исклучок издвоени и ставени на 
располагање за давање заеми за определени ка-
тегории инвестиции. За оспе к:.тзг :(/'ии можат да 
се определат со тие стопански планови и одделни 
услови за давање заем. 

Член 27 
Заемите од средствата на фондовите на народ-

ните републики, автономните единици, околиите, 
градовите и на градските општини со одделни пра-
ва се даваат на начинот предвиден за заемите од 
Општиот инвестиционен фонд преку банкиве што 
ќе ги овласти за тоа извршниот совет на народ-
ната република или на автономната единица, од-
носно народниот одбор на сколи јата (градот) или 
градската општина со одделни права, спрема тоа 
кој го основал фондот. 

Член 28 
За да се обезбедат средства за давање инве-

стициони заеми за селското стопанство, како и по-
мали инвестициони заеми за други цели, Народ-
ната банка на ФНРЈ може од одделен контингент 
да им дава преку конкурс долгорочни заеми на ко-
муналните и на другите банки. 

V. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОБАРУВАЊАТА ПО 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ 

Член 29 
Банката може да го обуслови склучувањето на 

договорите за заем со стопанските, задружните ет 
други општествени организации со давање гаран-
ција од страна на околината или градот. На ист 
начин може да постапи Народната банка на ФНРЈ 

кога им дава заеми на комуналните и на другите 
банки. 

Ако бандата смета дека приходите од но-
стоените извори на околната (градот) што треба 
да служат за гаранција не и' даваат доволно^ обез-
бедување за заемот, банката може склучувањето 
на договорите за заем да го обуслови со гаранција 
од автономната единица односно народната ре-
публика. 

Член 30 
За инвестиционите заеми на околија (град, 

градска општина со одделни орава) банките можат 
да бараат како обезбедување гаранција од авто-
номната единица или народната република, а за 
инвестиционите заеми на автономните единици 
банките можат да бараат гаранција од народната 
република. 

Член 31 
Со сојузниот стопански план може давањето 

на гаранцијата да се обуслови со депонирање при 
банката еден дел од сопствените фондови на на-
родната република, автономната единица, околи-
ната односно градот. 

VI. КАЗНЕНИ ^ 'ЅРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДИ НА 
ОДРЕДБИТЕ ОД ОВАА УРЕДБА 

Член 32 
Со парична казна до 23ООО.ООО динара ќе се 

казни: 
1) Сенката што ќе склучи договор за заем за 

инвестиции за други цели а не за оние шччз се 
предвидени со оваа уредба; 

2) банката што за заемите за инвестиции ко-
ристи средства за кои не е пропишано дека можат 
да се употребат како долгорочни; 

3) банката што не се придржува кон одред-
бите за конкурсот, каматните стопи и сроковите 
за отплата, за определување износите што мораат 
да се употребат за кредитирање определени кате-
гории стопански организации, стопански гранки и' 
области, односно одредбите за ограничување изно-
сот на кредитите; 

4) банката што не ќе испрати до Народната 
баната на ФНРЈ препис од договора? За заем зе 
инвестиции; 

5) стопанската, задружната или општествената 
организација што не го користи заемот за целите 
предвидени со договорот за заемот. 

Со па; лчна казна д:> 100.000 динари ќе се казни 
стопанската организација што к о р и с т инвестици-
онен заем кат б а л о т а а не м ис.-п^ќо д^ б^г пс а та 
своите месечни книговодствени состојби и годи-
шните завршни сметки. 

Со парична казна до 50.000 динари, ќе се казни 
за од д0-'С^еф? ата о^ п^от^су:1 г/' « тански 
одговорното Л И Ц Е БО банката односно во стопан-
ската или општествената организација. 

Член 33 
На повредите на одредбите од оваа уредба И 

на постапката за примела на к- з- е ме;жи 
предвидени со неа ќе се гг ^м-ен^г-алт (Г-ГУ- ^СУ^ на 
чл. 76—83 од Уредбата за управување со осноршите 
средства на стопанските организации ( С л у ж е н 
лист на ФНРЈ" бо. 52'53>. 

Државната арбитража во постапката за израс-
нување казнени мерки, или по тужба на една од 
договорните странки, ќе го поништи договоров* за 
заем за инвестиции склучен за други цепи од оние 
што се предвидени со е в-1 а уредба 

Член 34 
Со парична казна до 50.009 динари ќе се казни 

за прекршок лицето што не го кер. - 'ти заемот за 
целите предвидени со договорот за заемот. 

Администратизно-казненааа постапка се води 
и решение за прекршокот од пт. е гх -ден-тот став се 
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донесува ло одредбите од Основниот закон за пре-
кршоците. 

VII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 35 

Банките можат да им даваат заеми на гра-
довите, градските општини со одделни права и на 
општините за станбена и комунална изградба, како 
и на поодделни лица за станбена изградба. 

Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат 
согласно и на заемите од претходниот став. 

Поблиски прашиш за овие заеми иако и за за-
б и т е За д р у т инвестиции од чл. 2 тон. 2 може да 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 36 
Сојузниот извршен совет може да определи 

заемобарателот кога поднесува барање за инвести-
циониот заем, по исклучок од одредбата на чл 20 
сг. 2 од снаа уредба, да не мора да го испрати до 
банката сиот инвестиционен елаборат туку само 
инвестиционата програма. 

Банката со таков заемобарател, ако на кон-
курсот се здобие со правото на заем, ќе склучи 
преддоговор за заемот. 

Во преддоговорот ќе се предвиди срокот во кој 
е заемооарателот должен да го испрати до банката 
омот Јинзвеопжциоиен елаборат (инвестиционата про-
бама и генералниот проект). 

Банката е во обврска да склучи со заемобара-
телот по поднесувањето на сиот инвестиционен 
елаборат договор за заемот само во случај ако ре-
зултативе во поглед на ремшбилноста на инве-
стицијо«^ објект, висинава иа средствата пх>~ 
тревни за изградба и траењето на изградбата од 
генералниот проект не се помалу поволни од ре-
зултатите ед Јшвестициоиагаа програма. 

Член 87 

^ У В ^ Г ^ Ѕ в о СШ1а 0 0 Д ^ на обја-убивањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен« совет 

Р. п. бр. 40 
26 (Јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е, р. 
31. 
Врз основа на чл. 20 тач. 1 од Законот за сипа, 

иа Уставниот заков, Сојузниот извргне« 
Совет донесува ^ 

у р е д б а 

ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА И 
ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Кредитите за обртни средства и други кратко-
рочни кредити ги дава Народната банка на ФНРЈ 
И другите банки основани по посебни прописи. 

Член 2 
Кредитите за обртни средства иа стопанските ор« 

ганизации се: I 
1) кредити за постојани обртни средства, и 
2) кредити за дополнителни обртни средства. 
Кредитите за постојани обртни средства на сто-

панските организации служат за обезбедување на 
заштекта на материјали, производството во тек и 
записите на готови производи, н у л т и за вршење 
на г-ДО-згга дејност на стопанските организации. 

Кредитите за дополнителни обртни средства на 
стопанските организации служат за обезбедување 

дополнителни и вонредни потреби во обртните сред-
ства на стопанските организации. 

Член 3 
Кредитот за постојани обртни средства банката 

и* го дава на стопанската организација истовремено 
со инвестициониот заем <чл. в од Уредба^ за зае-
мите за инвестиции во стопанството) и на начинот 
предвиден за давање инвестициони заеми. 

Кредитот за дополнителни обртни средства На-
родната банка на ФНРЈ им го дава на стопанските 
организации преку одделен конкурс, а другите бан-
ки на начинот што ќе го определат нивните управ-
ни одбори. 

Член 4 
Барање за добивање кредит за обртни средства 

можат да поднесат до банката стопанските орга-
низации што ги исполнуваат следните услови: 

.1) да имаат редно и ажурно книговодство; 
2) да имаат средено финансиско поодување; 
3) редно да им одговараат ва своите обврски 

спрема банката; 
4) активата да им е поголема од пасивата; 
5) приходите да им се поголеми од расходите. 
Ако стопанската организација не ги исполнува 

условите од точ. 4) и 5) од претходниот став, или 
ако износот на кредитот што го бара го преминува 
редовниот обем на нејзиното поодување, банката ќе 
бара од стопанската организација претходно да при-
бави гаранција за кредитот од народниот одбор на 
околината (градот). 

Ако банката смета дека приходите од постоев-
те извори на околијата (градот) што треба да слу-
жат за гаранција, не и* даваат доволно обезбедува-
ње за кредитот, таа може давањето на кредитот 
да го ©бушови со гаранција од автономната единица 
односно народната република. 

Член б 
Краткорочните парични средства банките можат 

да пи користат исклучиво за краткорочно кредити-
рање. 

Член в 
Корисниците на кредитот можат средствата до-

бивени по одредбите од оваа уредба да ги користат 
само за целите за кои им се дадени. 

Член 7 
На кредитите добивени по одредбите од оваа 

уредба корисниците на кредитите плаќаат камата. 
На кредитот што не ќе го врати должникот во 

срокот, тој е должен да плати, покрај редовната 
камата, и затезна камата. 

Член 8 
Стопанските организации што со конкурсот се 

здобиле со правото на [кредит, а не ќе склучат дого-, 
вор за' кредитот или ја известат банката дека не 
сакаат да го користат одобрениот кредит, должни 
ов да платат пенали во висина од од износот 
цитиран во своето барање за кредит. 

Член 0 
Стопанската организација што ќе склучи дого-

вор за кредитот должна е така добавените средства 
да ги пренесе на својата жиро сметка при бан-
ката. 

Член 10 
Стопанската организации е должна да ги 

испраќа своите месечни книговодствени состојби и 
годишните завршни смртта до банката при која има 
своја жиро сметка и до банката при која го кори-
сти кредитот. 

Член 11 
Банката може да врши преглед на книгите на 

стопанската организација со која склучила договор 
за кредитот. 
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П. ДОГОВОР ЗА КРЕДИТОТ 
Члан 12 

Меѓусебните права и обврски на банката и на 
корисникот на кредитот се утврдуваат со писмен 
договор за кредитот. 

Член 13 
Договорот за кредитот мора да го содржи из-

носот на кредитот, срокот за негово враќање, ка-
матната стопа и целта на кредитот. 

ДоахЈворот за кредитот може да содржи и одред-
би за обезбедување враќањето на кредитот. 

Член 14 
Во договорот за кредитот се внесуваат и одред-

бите за правата иа договорните странки за случај на 
неизвршување нивните обврски. 

Со договорот можат да се предвидат особено 
следните права на банката: 

1) да го откаже кредитот и бара наплата на сиот 
износ на искористениот кредит ако корисникот на 
кредитот оне ги употребува добиваните средства за 
целите предвидени со договорот; 

2) да го откаже кредитот ако утврди во текот 
на користењето на кредитот дека корисникот не 
ги исполнува условите од чл. 4 на оваа уредба. 

Со договорот се предвидува и обврска на бан-
кава да плаќа договорна мазна во висина од 2°/о го-
дишно од износот на кредитот што не му го ставила 
на корисникот на располагање во договорениот срок 
или во договорениот износ. Плаќањето на догово-
рната казна не го исклучува правото на корисни-
кот иа кредитот да бара надокнада иа штетата. 

Ш. КРЕДИТИ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА 
СТОПАНСТВОТО 

1. Кредити за постојани обртни средства 
Член 15 

Кредитите за постојани обртни средства им се 
даваат »а сшпаншкте организации на постојано 
користење. 

Стопанската организација може да го откаже 
кредитот за постојани обртни средства или да бара 
местово намалување со отказен срок кој не може да 
биде покус од три месеци. 

Член 16 
Постојаните обртни средства за трговските прет-

пријатија ги обезбедува основачот. 

Член 17 
Со договорот за кредитот за постојаните обртни 

средства се определуваат траганите на кредитот 
спрема сроковите за пуштање во работа поодделни 
погони 

Член 18 
Стопанските организации на добивениот кредит 

за постојани обртни средства плаќаат камата по 
спопаѓа што важи за кредитите за постојани обртни 
средства дадени во моментот на склучувањето на 
договорот за кредитот (чл. 22 ст. 4 од оваа уредба). 

Член 19 
Обврските од договорот за кредитот за постоја-

ни обртни средства што околија, град, градска оп-
штина со одделни права, општина, автономна еди-
ница, народна република, федерацијата, или сто-
панска и општествена организација го склучиле со 
банката заради оснивање ново претпријатие (ду-
ќан), по запишувањето во регистарот на актот за 
оснивање ново претпријатие односно дуќан (чл. 17 
и 57 од Уредбата за оснивање претпријатија и ду-
мани — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) пре-
минуваат на тоа претпријатие (дуќан), а оснивачот 
— потписник на договорот останува и натаму во об-
врската од договорот, но како гарант. 

2. Кредити за дополнителни обртни средства 
Член 20 

Во барањето за добивање кредит за дополни-
телни обртни средства преку конкурс стопанската 
организација е должна да го наведе износот, целта 
и срокот за враќање на кредитот, како и да понуди 
каматна стопа што може да ја плати. 

Член 21 
Каматната стопа на кредитите за дополнителни 

обртни средства се формира врз основа на вкупно 
поднесените барања за кредит и понудените каматни 
стопи, како и средствата за давање на овие кредити 
со кои располага банката. 

Член 22 
Кредити за дополнителни обртни средства до-

биваат само оние стопански организации што во 
своето барање на конкурсот понудиле гранична или 
поголема каматна стопа. 

Како гранична каматна стопа се смета на еден 
конкурс понудена најниска каматна стопа по бара-, 
ките кредити што можат да се дадат со обзир на 
расположивите средства. 

Граничната каматна стопа се утврдува на начи-
нот предвиден во претходниот став врз основа на 
сите евидентирани барања за кредит поднесени до 
банката од оние заемобаратели што ги исполнуваат 
условите од чл. 4 на оваа уредба. 

На сите стопански организации што на ист кон-
курс се здобиле со правото на кредит им се даваат 
кредити по граничната каматна стопа. 

Член 23 
Кредитите за дополнителни обртни средства 

банката им ги дава на стопанските организации, по 
правило, со срок од три месеци. 

Сојузниот извршен совет може да пропише и 
други срокови за поодделни категории стопански 
организации. 

Член 24 
Стопанските организации можат да *и' го отка^ 

жат на банката добивениот кредит за дополнител-; 
ки обртни средства дел ум или во целост со сутка-

зен срок кој не може да биде помал од еден месец, 
Член 25 

Сојузниот извршен совет може да определи 
одделен начин и услови за давање кредитот за до-
полнителни обртни средства на определени кате-
гории стопански организации. 

IV. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА ДРУГИ 
ПОТРЕБИ 

Член 26 
Банките можат по барање од соодветниот наред-

бодавец за извршување на буџетот да одобрат кре-
дит на околија, град, градска општина со одделни 
права, општина, автономна единица, народна ре-
публика и на федерацијата за намирување текст-
илните буџетски расходи кога тие расходи не можат 
да се покријат со буџетските приходи паради не-
рамномерниот прилив на тие приходи во текот на 
буџетската година. 

Кредитите од претходниот став можат да се да-
ваат во висина до една четвртина од расходите одо-
брени со буџетот за текуштата година. 

На федерацијата, на народните републики и 
автономните единици може да им се даде кредит ако 
постои за тоа одлука од Сојузниот извршен совет 
односно од републичкиот извршен совет. 

На околии, градови и градски општини со од-
делни права може да им се даде кредит ако приба-
ват гаранција од народната република, а на општи-
ни ако прибават гаранција од околната. 

Кредит по овој сонов можат да користат само 
оние околии, градови, градски општини со одделни 
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права, општини, автономните единици и народни 
републики што во целост го намириле долгот по 
истиот основ од претходната година. 

Банката може да ги дава овие кредити само во 
текот на првите три тримесечја на буџетската го-
дина 

Срокот за враќање на кредитот не може да биде 
подолг од крајот на буџетската година во која е 
кредитот даден. 

За обезбедување на ОЕИР кредити банката има 
право на залог на приходите од должниците, согла-
сно одредбите од Законот за буџетите. 

Член 27 
На установите со самостојно финансирање бан-

ката им дава кредит врз базата на нивните одо-
брени пресметки на приходите и расходите за те-
куштата година, а за покритие на текуштите ра-
сходи што поради нерамномерниот прилив на при-
ходите не можат да се покријат од текуштите при-
ход:?. 

Кредитите им ги одобрува банката на устано-
вите со самостојно финансирање со краен срок за 
исплата до крајот на годината. 

Банката може по овие кредити да бара гаран-
ција од органот односно организацијата што ја ос-
новала установата како и други гаранции. 

Член 28 
На заводите за социјално осигурување банката 

им дава кредити за исплата на обврските спрема 
осигурениците и за расходите на редовно послу ва ње 
на заводот Овие кредити банката ги дава во виси- » 
ната во која со републичките општествени планови 
се утврдуваат постојните обртни средства на заво-
дите га сопи,јално осигурување. 

!та заводите за социјално осигурување на на-
родните републики и на заводите за социјално оси-
гурувања на автор змиите единици им се даваат 
кредити со гаранција од народната република, а на 
заводите за социјално осигурување на околиите и 
градовите со гаранција од околијата односно гра-
дот, 

Член 29 
Каматните стопи за кредит на околии, градо-

ви. градски општини со одделни права, општини, ав-
тономни единици, народни републики, установи со 
самостојно финансирање и на заводи за социјално 
осигурување се определуваат по прописите што ги 
донесува Сојузниот изношен совет. 

Член 30 
Потрошувачката кредити им се одобруваат на 

граѓаните како и кредитите на иматетите на при-
ватните занаетчиски дуќани по прописите што ги 
донесува Сојузниот изношен совет. 

V. КАЗНЕНИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДИ НА 
ОДРЕДБИТЕ НА ОВАА УРЕДБА 

Член 31 
Со парична казна од 1,000.000 динари ќе се каз-

ни банка: 
1) ако краткорочните парични средства не ги 

користи исклучиво за краткорочно кредитирање; 
2) ако за давањето на кредитот не склучи пи-

смен договоо; 
3) ако не се приложува кон одредбите за кон-

курсот, каматните сто,ти и сроковите за отплату-
вање како и за определување износите што мораат 
да се употребат за кредитирање определени кате-
гории стопа ИРКИ организации, стопански гранки и 
области 

Со казната од поетходниот став ќе се казни и 
стопанска организации ако кредитите за обртни 
средства не ги користи за целите за кои и' се да-
дени. 

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 
стопанска организација ако не гл испраќа до бан-
ката своите месечни книговодствени состојби и го-
дишни завршни сметки. 

Со парична казна до 50.000 дина,ри ќе се назли 
за некое од -дејствијата од претходните ставови од-
говорното лице во банката односно во стопанската 
организација. 

Член 32 
На повредите на одредбите од оваа уредба и на 

постапката на казнените мерки предвидени. со неа 
ќе се применуваат одредбите од чл. 76-^83 од Уред-
бата за управување со основите средства на стопан-
ските организации (,,С лужбен лист па ФЛ РЈ" 
бр. 52/53). 

Член 33 
Со парична казна до 50.000 динари ќе Се казни! 

за прекршокот лицето што не го користа заемот 
за целите предвидени со договорот за заемот. 

Административно-казнената постапка се води и 
решението за прекршокот од претходниот став се 
донесува по одредбите од Основниот закон за пре-
кршоците. 

VI. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 34 

На стопанските организации основани м> вле-
гувањето во сила на оваа уредба ќе им даде кре-
дити за постојани обртни средства Народната бан-
ка на ФНРЈ преку конкурс. 

Член 35 
Вкупниот обем на средствата што ќе шѕ ги да-

де Народната банка на ФНРЈ на стојчо?.кпч? орга-
низации од претходниот член во вид на кредит за 
постојани обртни средства ќе го определи Сојузниот 
извршен совет. 

Обемот на овие средства може да' се определи 
и по поодделни области, гранки и категории ш сто-
па н ек и пр етири ј ати ј а. 

Член 36 
Во барањето за одобрување кредит зл постојани 

обртни средства стопанската организација од чл. 34 
на оваа уредба е должна да го цитира износот на 
кредитот, како и да понуди висина на каматната 
стона што може да ја плати. 

Барањето з,а кредит се поднесува до филз^јала-
та на Народната бан,га на ФНРЈ при којо стпг^г-
схата организација има текушта сметка. 

Член 37 
Каматата на кредитите за постојани 

средства дадена на стопанските органгтпатгии од чл. 
34 на ов за уредба се формира врз основа па вкуп-
но поднесените барања ла кредит и петтуд-чш^е по-
матни стони, како и средствата што грч .кно^-а > 
чл 35 од оваа уредба ќе се определат за ј.Ч; 
тие кредити. 

Член 38 
Кредит за постојани обртни средства добиваат 

само оние стопански организации од чл, 34 на ослч 
уредба што во своето барање понудиле гранична 
или поголема каматна стопа (чл. 22 од оваа ур^дбп), 

Член 39 
Сите кредити за редовни обртни средства одо-

брени по досегашните прописи, треба да се вратат 
за три месеци по денот на П Р В И О Т конкурс што ќе 
се одржи во смисла на одредбата на чл< 36 од оваа 
уредба. 

Член 40 
Со пропис од Сојузниот извршен совет може на 

определени категории стопански организации да се 
определи одделен начин и услови за давање кредит 
за постојани обртни средства. 
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Член 41 
Сроковите за одржување конкурс за добивање 

кредит за постојани обргни средства ги определува 
Народната банка на ФНРЈ во сагласност со Сојуз-
ниот извршен совет и ш објавува во „Службениот 
лист на ФНРЈ". 

УП. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 42 

На 1 мај 1954 година прост ануват да важат: 
Уредбата за каматните стопи („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 25/52 со измените и дополненијата во 
бр. 61̂ 52 И 15^53); 

Одредбите на чл, 28 до 32 од Уредбата за осно-
вите на оаботењето на стопанските претпријатија 
(„Службен лист ва ФНРЈ", бр. 10/52); 

Уредбата за кредитирање на стопанските орга-
низации за обртни^ средства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 45/52 со измените- и дополненијата во 
бр. 53/52 г.); 

Упатството за кредитирањето („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/52); 

Решението за начинот и елементите за утврду-
вање обртните средства на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/52 со измени-
те и дополненијата во бр. 53̂ 52 т.); 

Решението за времено кредитирање на стопан-
ските организации со обртни средства („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 63/52); 

Решението за одделен кредит на стопанските 
организации поради времен недостиг на ликвидни-
је средства не можат да им одговорат на своите 
обврски („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), 

како и другите прописи што се во спротивност 
со одредбите од оваа уредба. 

Член 43 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 41 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

32. 

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

У Р Е Д Б А 

ЗА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I. Основни одредби 

Член 1 
Снабдувањето на потрошувачите со електрична 

енергија е јавна служба што је вршат претприја-
тијата за производство, пренос и продажба на 
електричната енергија. 

Член 2 
Претпријатијата за производство и пренос на 

електрична енергија што во процесот на производ-
ството и преносот на енергијата се меѓусебно тех-
нички поврзани, задолжително се здружуваат во 
заедници ка електростопометате претпријатија (во 
натамошниот текст: заедница). 

Здружувањето на претпријатија во заедници се 
в р т и со цел за поекономично користење па елек-
троенергетските постројки, задоволување потреби-
те на потрошувачите во електричната енергија и 
прошируваше електроде лав скиот систем и елек-
трификација. 

Заедницата може да биде носител на кредит за 
инвестициона изградба во електростопанството. 

Член 3 
Во заедницата можат да се здружат претпри-

јатијата за производство и претпријатија за пре-
нос на електричната енергија што со другите прет-
пријатија — членови на заедницата не се технички 
поврзани, како и претпријатијата за продажба на 
електричната енергија (дистрибутивни претприја-
тија). 

За приемот на претпријатијата од претходниот 
став во заедницата одлучува управниот одбор на 
заедницата. 

Член 4 
Заедниците ги оснива републичкиот извршел 

совет, а Сојузниот извршен совет, ако се здружу-
ваат во заедницата претпријатија од територии на 
две или повеќе народни републики. 

Со одлуката за основањето на заедницата се 
определуваат пргтпријатијата што се здружуваат 
во заедница задолжително, срокот во кој мора 
заедницата да се конституира, како и името и се-
диштето на заедницата. 

Републичкиот односно Сојузниот извршен со-
вет решава за излегувањето на поодделни прет-
пријатија од заедницата, како и за задолжително 
здружување новоосновани претпријатија во заед-
ница. 

Член 5 
Правата и обврските на здружените претприја-

тија спрема заедницата и правата и обврските на 
заедницата спрема здружените претпријатија се 
определуваат со статутот на заедницата и со догово-
рите за купопродажба на електричната енергија 
што ги склучува заедницата со секое, ед здруже-
ните претпријатија. 

Член 6 
Со заедницата управуваат јрабопзните колективи 

на задружените претпријатија и работниот колек-
тив на заедницата преку своите избрани претстав-
ници во управниот одбор на заедница. 

Член 7 
Заедницата е правио лице. 
Заедницата си има свое име (фирма) и седиште. 
Заедницата се регистрира кај окружниот суд 

на чие подрачје е седиштето на заедницата, а по 
прописите што важат за стопанските претприја-
тија. 

Член 8 
Заедницата тиослува по прописите што важат 

за претпријатијата доколку со оваа уредба не е 
определено поинаку. 

П. Органи и статут на заедницата 

Член 9 
Органи на заедницата се управниот одбор и 

директорот. 
Член 10 

Со статутот на заедницата се определува бро-
јот на членовите на управниот одбор што ги изби-
раат поодделни здружени претпријатија и работ-
ниот колектив на заедницата, со тоа што секое 
здружено претпријатие и работен колектив ка з' сед-
ницата да мораат да бидат застапени во управниот 
одбор најмалку со по еден член. 

Членовите на управниот одбор ги избираат ра-
ботничките совети на здружените претпријатија 
односно работните колективи на заедницата. 

Член 11 
Правата и должностите на управниот одбор, како 

и начинот на неговата работа, се определуваат со 
статутот на заедницата. 
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Член 12 
Управниот одбор решава полноважно ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половината чле-
нови. 

Одлуките се донесуваат со мнозинство гласови 
на присутните членови. 

Со статутот можат да се определат прашањата 
за чие полноважно решавање е потребно квали-
фикувано мнозинство или едногласност од сите 
присутни членови на управниот одбор. 

Член 13 
Управниот одбор може од редот на своите чле-

нови да избере претседателство. Претседателство-
то ги решава текуштите прашања за кои ќе го 
овласти управниот одбор или статутот на заедни-
цата. 

Управниот одбор има како свој орган тарифен 
одбор составен од стручњаци. Тарифниот одбор се 
занимава со прашањата на цените и тарифите на 
електричната енергија и составува предлози на це-
ните односно тарифите. 

Член 14 
Директорот на заедницата го назначува извр-

шниот совет што је основал заедницата. Дирек го-
рег се назначува сирома извршен конкурс, доколку 
извршниот совет не ќе одлучи поинаку. 

Директорот е член на управниот одбор. 

Член 15 
Директорот ти раководи: работите на заедницата, 

склучува договори' и полноважно ја застапува ча-
едницлга пред државните органи, членовите на за -
едницата и другите правни и физички лица. 

Член 16 
З а д р у ж н и т е претпријатија С е долеат- ^ да се 

придржуваат кс« одлуките од управниот одбор 
на заедницата донесени во рамките на о в л а г о н и -
јата што му се дадени со статутот на заедницата и 
со оваа уредба. 

Ако здруженото претпријатие смета дека одлу-
ката од управниот одбор е во спротивност с.-> стату-
тот или со прописите, може да бара со тужба к а ј 
надлежната окружна државна арбитража да утвр-
ди арбитражата дека ваква одлука нема важност 
за тоа претпријатие. 

Тужбата, по правило, не го задржува извршу-
вањето на одлуката од управниот одбор. 

По барање од здруженото препричати? — тужи-
тел, арбитражата може да го одложи извршување-
то на оспорената одлука ако нејзиното извршување 
би му сторило на тужителот штета што тешко би 
можела да се поправи, а со одлагањето да ке и' се 
стори поголема штета на заедницата. 

Член 17 
Статутот на заедницата го донесува управниот 

одбор во срокот предвиден со решението за о б и -
вањето. 

Статутот на заедницата го одобрува извршниот 
совет што го донесел решението за основањето на 
заедницата. 

Ш. Склучување договори за купопродажба на 
електричната енергија 

Член 18 
Здружените претпријатија се должни сето про-

изводство на електричната енергија да и' го п о д а -
ваат на заедницата, освен оној дел ш енергијата 
што го троши самиот п :тан за производство на 
електричната енергија (електрана). 

Продажбата на електричната енергија на заед-
ницата и преносот на таа енергија се врши врз 
основа на поединечни договори што ги склучува 
заедницата со здружените претпријатија. 

Член 19 
Продажбата на електричната енергија ва ди-

стрибутивните претпријатија и на даути* големи 
потрошувачи ја врши заедницата врз сенева на До-
говорите со сене претпријатија. 

Со статутот на заедницата ќе се опред З/г усло-
вите под кои поодделни големи потрошувачи мо-
ж а т да ја купуваат енергијата непосредно од заед-
ницата. 

/ Член 20 
Склучувањето на договорите за к у п у в а л а , од-

носно пренос и продажба на електричната енер-
гија задолжително е за заедницата и за здружени-
те претпријатија. 

Основните елементи и условите за склучување 
договори за купопродажба и пренос на електрична-
та енергија се определуваат со статутот т заедни-
цата. 

Член 21 
Споровите што ќе настанат околу склучување-

то на договорите ги решава избрани /г суд. 
Избраниот суд се формира за решат ање »а се-

ко ј поединечен спор и се состои од три члена. По 
еден член на избраниот суд имену в ат с т г & ж ш е во 
опор, а избраните судии согласно го избираш тре-
тиот член за претседател. Ако не се согласат за и з -
бор на претседателот, ќе го именува окружната д р -
жавна арбитража надлежна спрема седошггзто на 
заедницата. 

Против одлуката од избраниот суд им& место 
на тужба поради ништовноста. 

IV. Цени и тарифи на електричната енергија 

Член 22 
Цената по која заедницата ја купува електри-

чната енергија од здружените претури',апчиха за про-
изводство на електричната енергија, к а к о и црната 
шо ка ј а заедницата км ја предава електричната 
енергија ва дистрибутивните претпријатија V на 
други голе?.:!!* потрошувачи (чл. 19 ст. 2), Се опреде-
лува со договор. 

Член 23 
Републичкиот извршен совет ги определува 

највисоките цени по кои заедницата или дистрибу-
тивните претпријатија можат да ја продаваат елек-
тричната енергија за потребите на претпријатија 
од поодделни стопански гранки. 

Член 24 
Тарифата по која дистрибутивното препријатие 

им ја продава електричната енергија на потрошу-
вачите је определува народниот одбор на ок оли јата 
(градот, градската општина со одделни права) иб 
предлог од дистрибутивното претпријатие. 

Ако републичкиот извршен совет : м сртродолзил 
највисоките цени на електричната енергија по чл. 
23 ст. 2, цените во тарифата иа д и № еиб / т; в>: • ото 
претпријатие не можат да бидат повисоки од дес-
ните определени од републичкиот извршен едает за 
претпријатијата од поодделни стопански гранки. 

Против одлуката од народниот одГо/-> опре-
делување на тарифата, дистрибутивното претпри-
јатие може да подаде жалба до републичкиот из -
вршен совет. 

V. Утврдување и расподелба на вкупниот приход 
на заедницата 

Член 25 
Претпријатијата за производство,, прекос и про-

дажба иа електричната енергија го утв^дугаат 
вкупниот приход и ја вршат неговата рвсподелба 
по прописите за утврдување и расподелба на вкуп-
ниот приход ва стоиодтотигге ортаншаѕции, 
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Член 26 
Заедницата го утврдува својот вкупен приход 

по општина прописи за утврдување вкупниот при-
ход на стопанските организации. 

Добивката што ја остварила заедницата, гш ода-
ночувањето со сојузниот и републичкиот данок на 
добивката* оа распределува на резервниот и инве-
стициониот фонд на заедницата и платниот фонд 
на работниците и службениците па зае ницата. 

Управниот одбор на заедницата може да опре-
дели делот од добивката, по издвојувањето во фон-
довите од претходниот став, да се распредели на 
здружение претпријатија на начинот предвиден 
со статутот«. 

Дебитаната што ќе им припадне на здружените 
цретгфијотиџа по распределбата од пр^хсд^иот став 
по лсд лежу ва на повторно оданочување Со сојузни-
от и рагѓубдоичјкиот данок на добивката. 

Член 27 
Минималниот процент на добивката кој се вне-

сува во ИНЈВШТИЦИСНОТ фонд и резервниот фонд на 
заедницата се определува со статутот. 

Управниот одбор на заедница'! а го определува 
за секоја година процентот на добивката што оди 
во ишестиодиаштст фонд и резервниот фонд, со таа 
што тсј 1 .процент да не може да биде помал од оног) 
игто е определен со статутот. 

Со републичкиот општествен план може Да се 
определи процент.т на добивката што е должна 
заедницата дч го внесе ЕО својот резервен односно 

фонд. 
Член 28 

Процентот на добивката што се внесува г.о плат-
ниот фоспд на работниците и службениците на за-
едницата го спред глува управниот сдб р по пред-
лог од синдикалната пег лужница н а заедницата. 

Ако управниот одбор и синдикалната подру-
жнице на работниците и службениците на заедни-
цата не се ост лаел за ОВГЗЈ процент,, СПОРОТ ЌЈ ГО 
расправи комисија именувана од републичкиот др-
жавен секретар за работи на стопанството. Во оваа 
камиона мора да биде застапен претставник од зем-
скиот сц\>ор на синдикатите. 

Член 29 
Во остаре на та добиваа на заедницата што не 

им се распределува на здружените претпријатија не 
учествува околината (градот). 

VI. Право на надзор на заедницата 
Член 30 

Заедницата има право: 
1) да врши надзор над техничката исправност 

на постројките за производство и пренос на елек-
тричната енергија од кои зависи родната испорака 
на енЈефвдјата по договорот за испораката; 

2) да врши надзор над редовното одржување 
на средствата на телекомуникациоштте врски и ре-
лејна запггита што служат за заедничката употре-
ба на здружените претпријатија; 

3) да контролира дали I тр ети р 11,; ат и'ата п: гг^зо--
ле сите подготвителни дејства.ја за извршување на 
обврските по /гог овер ст за испорака нп електри-
чната енергија. 

Член 31 
Заедницата има право на здружените претпри-

јатија. да им издава преку својата диспечерска слу-
жба, а спрема потребите на п о т р у шуга -гит ј, гал^зп 
со кои се определува сити -} алчното искористун ање ка 
расположивите канацл тети на е л ект г оп е е т ; . ј I • т е. 

Член 33 
Претпријатијата здружени во заедница не мо-

жат да ја менуваат намената НР основните средства 
што служат за производство или пренос на елек-
тричната енергија, ниту овие средстава да ги про-

дадат или дадат во закуп без согласност од заед-
ницата, 

Член 33 
Ако заедницата, во вршењето правото на над-

зор, утврди дека претпријатието не ги одржува во 
исправна состојба постројките ^ли средете ..гл зл вр-
ски, односно дека не презема подготвителни работи 
што е должно да ги преземе (чл. 30 , или дека на 
ги извршува налозите од диспечерската служба 
(чл. 31) или дека располага со средствата без согла-
сност од заедницата (чл. 32) ќе му уклж^ нп прет-
пријатието на таа неправилност и ќе го повика да 
ја отклони и да ја надокнади штетата доколку е 
сторена. 

Одлуката за надокнада на штетата ја донесува 
управниот одбор за заедницата. Против оваа одлука 
претпријатието може да подаде тужба до надлеж-
ната државна арбитража. 

Ако заедницата утврди дека претпријатието со 
својата неправилна работа го загрозува редното 
снабдување на потрошувачите со електрична енер-
гија, ќе му предложи на републичкиот извршен со-
вет да донесе решение за присилна управа над прет-
пријатието. 

VII. Надзор на државните органи 
Член 34 

Надзор над работата на заедницата вршат ор-
ганите на електроенергетската инспекција, како и 
другите надлежни државни органи по посебни про-
писи. 

Член 33 
Републичкиот државен секретар за работи, на 

стопанството, односно органот што ќе го овласти тој. 
има право во случај на недостиг на електрична 
енергија да и' издава налози на заедницата во по-
глед на приоритетни от ред за снабдувале со елек-
тричната енергија, 

УШ. Казнени и други мерки поради навреда на од-
редбите од оваа уредба 

Член 38 
Од претпријатие кое со дејствие сторено спро-

тивно на одредбите од оваа уредба ;; риба ви ло за 
себеси имотна корист, ќе му се оп земо целокуп-
ниот износ на така прибавената корист. 

Член 37 
Со парична казна ед 20.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни претпријатието ако во срокот опреде-
лен во одлуката за оснивање заедница не се здру-
жи во заедницата. 

Со казната од претходниот став ќе се казни ди-
стрибутивното претпријатие ако при продажбата 
на електричната енергија не се придржува кон одо-
брените тарифи. 

За дејствие од ст. 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во претпријатието со парична 
казна од 1.000 до 10.000 динари. 

Член 38 
Со парична казча сд 20.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни заедницата; 
а) ако во своето пос пузање не се придржува 

кеч цеми ге определени од републичкиот изврше« 
сов«/г за поодделни категории потрошувачи; 

б) ако ме ги т о р т у р а налозите ед репуб-тич-
киот ' д в е н секретар за работи на стопанството 
во поглед на пгшогштетниот ред за снабдување со 
електрична енергија. 

За некое дејствие од претходниот став ке се 
казни и одговорното липе во заедницата со парична 
казна од 1 ООО до 10,000 динари. 

Член 30 
На повредите на одредбите од оваа уредба и на 

постапката за примена на со неа предвидените каз-



Страва 78 — Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Четврток, 28 Јануари 1954 

нени и други мерки ќе се применуваат и одредбите 
на чл. 75 до 83 на Уредбата за управувана со основ-
ните средства на стопанските организации, 

IX. Преодни и завршни одредби 
Член 40 

Погоните за производство на електрична енер-
гија (електрани) во состав на поодделни стопански 
претпријатија, што служат претежно за задоволу-
вање потребите на други потрошувачи а се вклу-
чени во далекуводна мрежа, ќе се издвојат во са-
мостојни погони или како самостојни претпријатија 
во срок од 60 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Одлуката за издвојување на погоните донесува 
републичкиот извршен совет. 

Член 41 
Постоевте електростопански системи и пре-

сметковни центри ќе престанат со работа во срокот 
и на начинот што ќе го определи републичкиот из-
вршен совет. 

Член 42 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 56 

26 јануари 1954 година 
Белград 

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

33. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 1 

Како градежно претпријатие односно градежен 
занаетчиски дуќан се смета секоја организација чиј 
исклучив предмет на поодувањето е постојано и 
самостојно вршење градежна дејност. 

Член 2 
Градежните претпријатија се осниваат и ис-

елуваат по општите прописи за оставањето и ис-
елувањето на претпријатијата. 

Градежните занаетчиски дуќани се оснива ат и 
послуваат по општите прописи за оснивањето и 
поодувањето на занаетчиските дуќани. 

Член 3 
Градежното претпријатие го сочинуват по пра-

вило градилишта и погони. 
Градилиштето е основна производна единица на 

претпријатието за извршување градежна задача на 
определено место. 

Погонот е специјализирана помошна (произ-
водна или услужна) единица на претпријатието, 
која работи за потребите на основната дејност на 
претпријатието. 

Член 4 
Прописите за оснивање погони на стопанските! 

претпријатија, за односите помеѓу прегори ј ати ја-
тијата и погоните, за правото на погоните на из-
двојување, за односите на погоните и народниот од-
бор, за утврдување и расподелба на вкупниот при-
ход на погоните, како и другите општи прописи за 
погонските и работните единици на претпријатија-
та, важат и за погоните во состав на градежните 
претпријатија. 

Член 5 , 
Градилиште оснива градежното претпријатие. 
За оснивање градилиште не е потребно одобре-

нието од народниот одбор предвидено со општите 
прописи за оснивање погонски и работни единици 
на претпријатијата. 

Односот помеѓу претпријатието и градилиштето 
се регулира со правилата на претпријатието во 
рамките на одредбите од оваа уредба. 

Член 6 
Во градилиште што со обзир на предвидените 

работи мора да постои подолго време и во кое е 
запослен поголем број работници, се формираат 
органи на- управувањето по општите прописи за 
формирање органи на управувањето на претпри-
јатијата. 

Правата и должностите на органите на гради-
лиштето и нивниот однос спрема органите на прет-
пријатието се регулира со правилата на претпри-
јатието. 

Член 7 
Претпријатието му да-ва основни средства на 

користење на градилиштето и му обезбедува по-
требни обртни средства. 

Претпријатието коже основ иа/е средства да-
дени на користење на едно градилиште да ги од-
земе од тоа градилиште и да му ги даде на кори-
стење на друго. 

Амортизацијата и каматата на основните сред-
ства го товарат, по правила, сна греди чехите што 
ги користи тие средства. 

Градилиштето има празо да ги користи сред-
ствата од оној дел на амортизациониот фонд што 
служи за инвестиционо одржување на основните 
средства што ги користи градилиштето,, доколку со 
правилата не е определено поинаку. 

Член 3 
Со прав,плата на претпријатието може да се 

определи под кои услови и до која вршина гради-
лиштето може самостојно да склучува договори за 
кредит од името и за сметка на претпријатието. 

Член 9 
Вкупниот приход на градилиштето влегува во 

вкупниот приход на претпријатието. 
Вкупниот приход се утврдува и за самото 

претпријатие без градилиштата и погоните (за цен-
тралата, управата или дирекцијата), 

• Претпријатието е должно во своето книговод-
ство да го искажува вкупниот приход за секое 
градилиште одделно. 

Со правилата на претпријатието ќе се определи 
кој дел од добивката што ја остварило градили-
штето му останува на градилиштето на самостојно 
располагање. 

Член 10 
Народниот одбор на око лиј ата (градот) односно 

градската општина со одделни права на чие под-
рачје се наоѓа градилиштето има плаво да ги пре-
гледа книгите на претпријатието в: поглед на утвр-
дувањето и раоподелбата на вкупниот приход на 
градилиштето што се наоѓа на неговото подрачје. 

Завршната сметка на претпријатието во оној 
дел што се однесува до иселувањето на градили-
штето ја одобрува и народниот одбор на чие под-
рачје се наоѓа градилиштето. 

Член И 
Со стопанскиот план на око ли јата односно гра-

дот на чие подрачје се наоѓа градилиштето се опре-
делува кој дел од добивката што ја остварило гра-
дилиштето и* припаѓа на око лиј ата односно градот^ 

Член 12 
Градилиштето ги има сите обврски спрема оп-

штествената заедница што по општите прописи 
должни да ги извршуваат претпријатијата. 
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Обврските на градилиштето спрема општестве-
ната заедница ги извршува градежното претприја-
тие чиј состав се наоѓа градилиштето. 

Член 13 
Градилиштето што е во состојба самостојно да 

ја врши градежната дејност може да се издвои вз 
самостојно претпријатие сагло врз основа на заклу-
чок: од работничкиот совет на претпријатието во 
чиј состав се наоѓа градилиштето. 

На стаклу чокот за издвојување на градилиштето 
е потребна согласност од инвеститорот на работите 
што ш изведува градилиштето. 

Член 14 
Градежните претпријатија и градежните За-

наетчиски дуќани можат да изведуваат 1радеж:-.1И 
објекти и работи само под непосредно раководство 
од одговорново стручно л:.:це што има пропишана 
струела опрема и стручна пракса. 

Член 15 
Одговорниот раководител на градежните работи 

што ги изведува градежното претпријатие може да 
биде дипломиран инженер на градежна струка или 
дипломиран инженер на архитектура, со.положен 
државен стручен испит и тригодишна пракса на 
градење. 

Дипломиран техничар со положен државен 
стручен испит и намалку петгодишна пракса на 
градење може да биде одговорен раководител само 
за изведба на градежни работи во рамките на не-
говата стручна спрема. 

Одговорниот раководител на градежни работи 
на и з в е з а едноставни помали градежни објекти 
мотике да (диде и &и да рс ки и клошаре". и: ма.х-о.Ј со 
завршел з^ажет, положен испит за рч^о гс водач 
и п^тздлшгча пракса во својство на работеле-ј^ј. 

Поблиски прописи за стручната спрема на ра-
ководителите на поодделни видови градежни ра-
боти донесува сојузниот Државен секоетар за ра-
бови на народното стс 'танета 

Член 16 
Секое градилиште мора да има шеф на гради-

лиштето со соодзетна стручна спрема и стручна 
пракса. 

Секој занаетчиски погон мора да има работо-
воден оо кважфргкагтимте пропишани за одно-
сниот занаетчиски дуќан. 

Член 17 
Поблиски прописи за извршување на оваа у-

редба донесува сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Слулѕбениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршев совет 

Р. а. бр. 23 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

84. 

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

У Р Е Д Б А 
ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Бвдда^акмте работи во Југославија ги вршат 
Народната б а н к а в а Федеративна Народна Републи-
ка Југославија (во натамошниот текст; Народна 

банка) и комуналните банки по одредбите од оваа 
уредба. 

Определени работи на Народната банка Сојуз-
ниот извршен совет може да пренесе и на кому-
налните банки. 

Сојузниот извршен совет може да оснива и 
други банки и да го пропише нивниот делокруг. 

Определени банкарски работи можат да вршат 
и штедилниците. 

Член 2 
Банките и штедилниците се са мс-стој ни стопан-

ски организации со одделна положба. 
Прописите што се однесуваат до стопанските 

организации се применуваат на банките и штедил-
ниците само доколку е тоа изрично снг еде лено со 
тие прописи. 

Член 3 
Банките и штедилниците се правни лица. 
Банките и штедилниците послуваат врз основа 

на стопанскиот план, постоевте прописи и своите 
статути. 

Член 4 
За обврските на Народната банка гарантира 

Федеративна Народна Република Југославија. 
За обврските на комуналната банка и на ште-

дилницата гарантира околината (градот) ЧИЈ е на-
родниот одбор што ги основал. 

За е. -ределени обврски н а комуналната ба;лш 
може да гарантира и народната република. 

За обврските на задружната штедилница га-
рантира организацијата што је основала штедил-
ницата. 

Член 5 
Банките и штедилниците наплатуваат камата 

на кредитот што го даваат. 
Банките и штедилниците плаќаат камата на 

паричните средства вложени ка ј нив доколку не е 
пропишано поинаку. 

Член 6 
Банките и штедилниците имаат право за услу-

гите го банкарските работи да наплатуваат про-
визија и трошоци според максималната тарифа што 
ја донесува Народната банка со одобрение од Со-
јузниот извршен сонот. 

Банките и штедилниците можат за услугите во 
банкарските работи да .наплатуваат провизија и 
трошоци и по ставовите пониски од ставовите пред-
видео^ во тарифата од првиот став на ОВОЈ член. 

Член 7 
Внатрешниот платен промет во Југославија е 

единствен. 
Внатрешниот платен промет се врши преку 

банкиве, штедилниците и сите пошти во земјата, 
со тоа што пресметката помеѓу банките се врши кај 
Народната банка. 

Банките можат Да издаваат налози за исплата 
и вирмански налози само во границите на располо-
живите средства кај Наредната банка. 

Сите пошти во земјата должни се да вршат 
благајничка служба за сметка на Народната банка. 

Член 8 
Стопанските организации се должни сзоето це-

локупно финансиско посл ување да го вршат преку 
Народната банка при ко> а задолжително држат 
текушти сметки и издвоени сметки на наменските 
средства (фондови) 

Народна га банка може да договори сс̂  кому-
нална банка "ч а̂а да пречиме в ^тону- гт-\ лд е-; ни 
сметки од стопанските ор1анизации и вршење на 
нивно го финансиско посл ување преку тие сметки. 

Член 9 
Банките и штедилниците го применуваат един-

ствениот систем на сметките што го утврдува На-
родната банка со од ед Сојузниот извршен 
совет. 
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II. НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

а) Предмет на поодувањето 
Член 10 

Народната банка има исклучиво право на изда>-
в>а1ње (емитување) пари на територијата на Југосла-
вија и тоа право го врпци во согласност со општата 
стопанска политика определена со стопанскиот план. 

Издавањето на нови банкноти и ковани пари, 
пуштањето во оптек и повлекување од оптек поод-
делни видови банкноти и ковани пари, како и за-
мена на дотраените и оштетените банкноти Народ-
ната банка го врши врз основа на^законските про-
писи за парите. 

Член 11 
Народната банка врши следни работи: 
1) издава банкноти и ковани пари; 
2) ги присобира слободните парични средства; 
3) врши кредитни работи; 
4) организира единствен платен промет во 

.земјата, учествува во тој промет и врши функција 
на средиште за пресметка помеѓу банките; 

5) го организира и врши платниот промет со 
странство, а во границите на законските овласте-
ни^ а врши девизно-ва лутати работи и врши девизна 
контрола; 

6) врши благајничка служба во врска со извр-
шувањето на буџетот на федерацијата, народните 
републики, автономните и локалните единици, а 
по одлука од Сојузниот извршен совет води и кни-
говодство за извршување на буџетот; 

7) врши служба по странските заеми на феде-
рацијата, како и служба по внатрешните заеми на 
федерацијата, народните републики, автономиите и 
лок а д ните единици; 

8) ги присобира и обединува статистичките и 
другите податоци за финансиското послување на 
банките и штедилниците како и на стопанските 
и другите организации; 

9) врши и други работи што ќе и' ги стави во 
задача Сојузниот извршен совет. 

Член 12 
Народната банка може да влегува во кредитни 

и други работни односи со странство и да учеству-
ва во меѓународните финансиски организации. 

б) Работни единици 
Член 13 

Народната банка има следни работни единици: 
1) Главна централа, со седиште во Белград; 
2) централи за народните републики, со седи-

ште во главните градови на народните републики; 
3) главици филијали за автономните единици, 

со седиште во главните градови на автономните 
единици; 

4) филијали во местата каде што го бара т'оа 

потребата. 
Народната банка може по потреба да оснива и 

свои експозитури на подрачјето на поодделни фи-
лијали. 

Делокругот на работните единици на Народна-
та банка и нивната внатрешна организација се 
утврдуваат со статутот на банката. 

Член 14 
Заводот за изработка банкноти на Народната 

банка на ФНРЈ е установа на Народната башка, 
со одделен статут за организацијата, начинот на 
работата и управувањето. 

Статутот на Заводот за изработка банкноти и 
правилникот за звањата и платите на работниците 
и службениците на Заводот го донесува Управниот 
одбор на Народната банка со одобрение од Сојуз-
ниот извршен совет. 

аа) Народна банка — Главна централа 
Член 15 

Главната централа ја усмерува и обединува це-
локупната работа на Народната банка и та врши 
оние банкарски работи што спаѓаат во нејзин дело-
круг според банчиниот статут и правилниците од-
носно правилниците за работа. 

Член 16 
Органи на Народната банка како единствена 

организација а наедно и органи на нејзината Глав-
на централа, се Управниот одбор и Гувернерот. 

У п р а в е н о д б о р 
Член 17 

Управниот одбор на Народната банка управува 
со банката. 

Во делокругот на Управниот одбор спаѓа: 
1) донесување статут за внатрешната организа-

ција и за работата на банката со одобрение од Со-
јузниот извршен совет; 

2) давање предлози на Сојузниот извршен со-
вет во врска со изработката на нови банкноти и 
ковани пари, како и решавање за пуштање во оп-
тек и за повлекување од оптек поодделни видови 
банкноти и ковани пари; 

3) донесување одлуки за спроведување на па-
ричната и кредитната политика во иселувањето на 
банката определена со сојузниот стопански план; 

4) донесување начелни одлуки во поглед на 
кредитните и другите работни односи на банкета со 
странство; 

5) пропишување максимална тарифа на прови-
зиите и трошоците за услугите во банкарските ра-
боти со одобрение од Сојузниот извршен совет; 

6) донесување план1 на приходите и расходите, 
годишна завршна сметка на банката и годишен из-
вештај за нејзиното побелување; 

7) решавање за употребата на банчините фон-
дови; 

8) донесување одлуки за отпис на ненаплати-
вите банчити побарувања и давање овластениов 
на Гурвернерот и на генералните директори на цен-
тралне за донесување одлуки за отпис на нена-
плативите банкини побарувања до определена ви-
сина ; 

9) донесување врз основа на законско овласте-
ние дополнителни прописи за примена на платниот 
систем во банката; 

10) решавање и по други начелни прашања од 
баналното иселување. 

Член 18 
Управниот одбор го сочинуваат: претседател, 

потпретседател и 13—21 член. 
Претседателот,, потпретседателот и 6-—14 чле-

нови ги именува Сојузниот извршен совет. 
Гувернерот и претседателите на управните од-

бори на централите за народните републики се чле-
нови на Управниот одбор на Народната банка по 
својата функција. 

Член 19 
Претседателот на Управниот одбор ги свикува 

седниците на управниот одбор и им претседава. 
На седниците на Управниот одбор на Народна-

та банка присуствуваат и вице-гувернерите и ге-
нералните директори од централите за народните 
републики со советодавен глас. 

Член 20 
Должноста на претседателот, потпретседателот 

и именуваните членови на Управниот одбор трае 
две години, со тоа што секоја година се врши сме-
нување и ново именување на една половина членови. 

Член 21 
Сојузниот извршен совет може да го смеат 

претседателот, потпретседателот и другите именува-
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ни членови од Управниот одбор и пред да истече 
времето за кое се именувани. 

Местата на претседателот, потпретседателот и 
членовите на Управниот одбор упразнети на и кои 
да е начин се пополнуваат на начинот предвиден во 
чл. 18 од оваа уредба. Новите членови остануваат на 
таа должност онолку време колку што требало 
уште да трае членството на лицата на чии места 
дошле. 

Член 22 
Управниот одбор ги донесува одлуките на сед-

ници. 
Ако не се сложи со одлуката од Управниот од-

бор, Гувернерот на банката може да бара во срок 
од три дена по нејзиното донесување Сојузниот из-
вршен совет да одлучи за стварта што е предмет 
на одлуката. 

Во случајот од претходниот став Гувернерот на 
банката може да го запре извршувањето на одлу-
ката од Управниот одбор до решението на Сојуз-
ниот извршен совет. Ако Сојузниот извршен совет 
не донесе решение во срок од еден месец од под-
несеното барање одлуката од Управниот одбор оста-
нува во важност. 

Членовите на Управниот одбор можат да му из-
несат на Сојузниот извршен совет свои ШЈОП̂ ГВраз-
лози во врска со поднесеното барање од Гувернерот 
на банката. 

Г у в е р н е р 
Член 23 

Гувернерот на банката раководи со работата и 
школувањето на банката врз основа на прописите 
што постојат, статутот на банката и одлуките од 
Управниот одбор на Народната банка. 

Гувернерот ја претставува Народната банка 
спрема трети' лица. 

Во делокруг на Гувернерот спаѓа особено: 
1) грижа за извршување на сите одлуки од 

Управниот одбор; 
2) грижа за сигурноста на златните и девизните 

резерви со кои ракува банката; 
3) одлучување за заснивање и престанок на кре-

дитни и други работни односи на банката со стран-
ство; 

4) донесување правилници и правилници за ра-
бота за организацијата и вршењето на работите на 
банката; 

5) донесување одлуки за оснивање и укинување 
банчини филијали и експозитури; 

6) назначување и разрешување генерални ди-
ректори на центра лиге и нивните помошници во 
согласност со републичките извршни совети; 

7) назначување и разрешување генерални ди-
ректори во Главната централа, директори на глав-
ните филијали и филијалите како и други служ-
беници на 'банката за чие назначување и разрешу-
вање е овластен со статутот на банката; 

8) давање овластеше а за потпишување на бан-
ката согласно со одредбите од статутот; 

9) решавање и по други текушта прашања од 
поодувањето на банката. 

Член 24 
По итни прашања ОД делокругот на Управниот 

одбор што ќе се јават во времето помеѓу седниците 
На Управниот одбор решава Гувернерот во грани-
ците од статутот на банката. 

Гувернерот е должен за одлуките од претход-
ниот став да то извести Управниот одбор на првата 
наредна седница. 

Член 25 
Гувернерот и вицегувернерот то назначува и 

разрешува Сојузниот извршен совет 
Во раководењето со работата и послушното на 

банката на Гувернерот му помагаат вице гувернери. 
Во случаи на спреченост Гувернерот го заме-

нува еден од вицегувернерите што ќе го определи 
Гувернерот. 

бб) Централа за народната република 
Член 26 

Централата на Народната банка за народната 
република ја усмерува и обединува работата на банс-
ката на подрачјето на народната република и ги 
врши оние банкарски работи НЕТО спаѓаат во нејзин 
делокруг според баналниот статут и правилниците 
односно правилниците за работа. 

Член 27 
Сртати на централата на Народната банка за 

народната република се Управниот одбор и гене-
ралниот директор. 

У п р а в е н о д б о р 
Член 28 

Управниот одбор на централата одлучува за на-
челните и други прашања од делокругот кпа цен-
тралата на Народната б а т а за народната републи-
ка определени со статутот на банката и врши надзор 
над работата на централата на Народната банка за 
народната република. 

Член 29 
Управниот одбор на централата го сочинуваат; 

претседател, потпретседател и 7—13 членови. 
Претседателот, потпретседателот и 6—12 членови 

ги именува републичког извршен совет. 
Генералниот директор па централата е член на 

управниот одбор по сво јата функција. 
Во Управниот одбир на централата за НР Ср-

бија влегуваат по својата функција и претседате-
лите на управните одбери на главните филијали на 
автономиите единици со кен. се наголемува бродот 
на членовите на Управниот одбор при таа централа. 

Член 30 
На седниците на Управниот одбор на централа-

та за народната република присуствуваат со со-
ветодавен глас помошниците на 1енералниот ди-
ректор на централата а на седниците иа Управниот 
одбор на Централата за .НР Србија и директорите 
на главните филијали за автономните единици. 

Член 31 
Одредбите од чл. 20 и 21 саг ласно се примену-

ваат и во поглед на Управниот одбор на централата 
на народната република. 

Член 32 
Управниот одбор ги донесува одлуките на сед-

ници. 
Ако не се сложи со одлуката ОД управниот Од-

бор, генералниот директор на централата може да 
бара, во срок од три дена по нејзиното донесување, 
Гувернерот на Народната банка Да одлучи по ствар-
та што е предмет иа одлуката. 

Во случајот од претходниот став генералниот 
директор може да го зашие извршувањето на од-
луката од управниот одбор на централата. 

Ако Гувернерот на Народната банка во срок од 
15 дена од поднесеното барање на генералниот ди-
ректор на централата не донесе никакво решение, 
одлуката од управниот одбор останува во важност. 

Членовите на управниот одбор можат на Гувер-
нерот на Народната банка да му ги изнесат своите 
гпротивразлози во врска со поднесеното барање од 
генералниот директор на централата, 

Г е н е р а л е н д и р е к т о р н а ц е н т р а л а т а 
Член 33 

Генералниот директор на централата раководи 
со работата и иселувањето ва централата На-
родната банЈка за народната република врз севова 
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№ прописите што постојат, Статутот на банката, 
одлуките од Главната централа и управниот одбор 
на централата за народната република. 

Член 34 
Геперажшот директор н а централата и неговите 

помошници ги назначува и разрешува Гувернерот 
на Народната банка во согласност со републичкиот 
извршен совет. 

Во раководењето со работата и побелувањето на 
централата на гене.- алниот директор му помагаат 
неговите помошници. 

Во случај на спреченост генералниот дирек тер 
на централата го заменува еден од неговите помо-
шници ипо ќе го определи тој. 

ББ) Главна филијала 
Член 35 

Главната филијала ја усмерува и обединува ра-
ботава т банката од подрачјето на автономната 
Единица и ги врши оние банкарски работи што 
спаѓаат во нејзин делокруг според статутот и пра-
шал: исеците односно правилниците за работа на бан-
кава. 

Член 36 
Органи на главната филијала на Народната 

банка се: управен одбор и директор на главната фи-
липала. 

У п р а в е н о д б о р 
Член 37 

Управниот одбор на главната филијала едту-
^ува за начелните и друлт прашања од делокругот 
»а г л а в а т а филијала определени со Статутот на 
банката и врши над зар над работата на главната 
филијала. 

Член 38 
Управниот одбор на главната филијала то со-

чинуваат: претседател, потпретседател и 5—9 чле-
пши. 

Претседателот, потпретседателот и 4—8 члена 
ги именува извршниот совет на покраинско^ на-
родно сознание односно на обласниот народен одбор. 

Директорот на главната филијала е член на 
управниот одбор по својата функција. 

Член 39 
Одредбите од чл 20 и 21 согласно се приме-

нуваат и во поглед на управниот одбор на главната 
филијала. 

Член .40 
Управниот одбор на главната филијала ги до-

несува одлуките на седници. 
Ако не се сложи со одлз^ата на управниот од-

бор, директорот на главната филијала може да ба^ 
№ во срок од три дена но нејзиното донесување, 
гешералитот директор на централата др одлучи за 
ствара што е предмет на одлуката. 

Во случајот од претходниот став директорот на 
главната филијала може да го запре извршува-
њето на от пукала на управниот одбор, до решение-
то од генералниот директор на централата. 

Ако генералниот директор на централата во 
срок од 15 дена од поднесеното барање од директо-
рот на главната филијала не донесе никакво ре-
шение, одлуката од управниот одбор на главната 
филијала останува во важност. 

Членовите на управниот одбор можат да му хи 
изнесат на генералниот директор на централата 
обоите п р а т вр-аз лози но врска со поднесеното ба-
рање од директорот на главната филијала. 

Д и р е к т о р н а г л а в н а т а ф и л и ј а л а 
Член 41 

Директор**!' на главната филијала раководи со 
работава и школувањето на главната филијала врз 

основа на прописите што постојат, статутот на бан-
ката и одлуките ед главната централа, централата 
за народна република и управниот одбор на глав-
ната филијала. 

Член 42 
Директорот на главната филијала го назначува 

и разрешиш Гувернерот по предлог од генералниот 
директор на централ: >а, а во согласност Со из-
врвниот совет на псхраинскето народно собрание 
односно обласниот народен одбор. 

Гувернерот може да го овласти генералниот ди-
ректор на централата да го казна чува и разрешува 
дирсзгтсрот на главната филијала во согласност со 
извршниот совет на покра г-.нсг ото кар одиш собрание 
односно обласниот нареден одбор. 

гг) Филијала 
Член 43 

Филијалата е организациона единица на бан-
ката и ги В/ршч оние банкарски работи што спа-
ѓаат во ној зип делокруг оне ред Статутот и правил-
ници ге одвоено правилниците за работа на банката. 

Член 44 
Органи на филијалата на Народната банка сз: 

управен одбор и директор на филијалата. 

Член 45 
Управниот одбор на филијалата одлучува по 

начелните и Други прашања од делокругот на фи-
лијалата определени со статутот на банката и вр-
ши надзор над работата на филијалата. 

Член 46 
Управниот одбор на филијалата го сочинуваат: 

претседател, потгпретеседател и 5—9 члена 
Претседателот, потпретседателот и 4—8 членови 

ги именува народниот одбо(р на околината (градот) 
кога подрачјето на филијалата се поклопува со 
подрачјето на околината (градот4. 

А.ко подрачјето на филијалата опфаќа две или 
повеќе околии односно околија и град, народните 
одборот па околиите односно на околината и градот 
согласно ги именуваат претседателот, потпретседа-
телот и 4—8 членови на управниот одбор на фили-
јалата. 

Директорот на филијалата е член на управниот 
одбор по својата функција. 

Член 47 
Одредбите од чл. 20 и 21 согласно се примену-

ваат и во поглед на управниот одбор на фили-
1 алата. 

Член 48 
Управниот одбор на филијалата ги донесува од-

луките на седници. 
Одредбите на от. 2, 3 4 и 5 од чл. 40 на оваа 

уредба треба да се применат во случај кота ди-
ректорот па филијалата не се сложува со одлуката 
на упро в имот одбор. 

Доколку о во прашање филијала од подрачјето 
на антоном и ата единица, директорот на филијалата 
е должен своето барање во смисла на ст. 2 чл 40 
од оваа уредба да то испрати де генералниот .ди-
ректор на поитра лата преку директорот на главна-
та филијала. 

Чле-т 49 
Директорот га филијалата раководи со работата 

и иселувањето на филијалата врз основа на пре-
писите што постојат, статутот на банката и одлу-
ките од Главната централа, цон1р?л:сна за наредна-
та република а на подрачјата на автокдините еди-
ници и главната филијала, и управниот одбор на 
филијалата, 
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Член 50 
Директорот на филијалата то назначува и раз-

решува Гувернерот на б&нжата по п р е с о т од гене-
ралниот директор на централата. 

Гувернерот може да то оштети генералниот ди-
ректор на централата да ли назначува и разрешу-
ва директорите на филијалите. 

Член 51 
Во местата каде што нема услови за ре бота на 

филијала може за вршење определени работи ед 
надлежноста на филијалата да се отворат експ"> 
ѕитури. 

Делокругот на експозитурата се утврдува со од-
луката за оснивање а во границите на работите 
предвидени со статутот на банката за експозиту-
рите. 

Со работата на експозитурата раководи управ-
никот еа експозитурата кого го назначува и разре-
шува генералниот директор на централата по пред-
лог од директорот на филијалата. ' 

в) Потпишување на банката 
Член 52 

Народната банка се потпишува на то] начин 
што псд нејзиниот испечатен, втиснат или испишан 
назив, со назначување нејзината работна единица, 
ставаат потпис две линта овластени за потпишува-
ње ка банката врз основа Па нејзиниот статут. 

Овластението за потпишувале на банката може 
да биде ограничено на определени работи. 

Народната банка може да ја потпишува и Гу-
вернер ат сам. 

г) Состојби, завршни сметки и извештаи 
за поодувањето 

Член 53 
По истекот на секој месец сите работни еди ми цл 

Ш Народната банка ја утврдуваат својата книго-
водствена состојба, а центра лиге и збирна месечна 
Книговодствена состојба на банката за подрачјето 
на народната република. 

Главната централа изработува збирна месечна 
книговодствена состојба на Народната банка. 

Член 54 
Сите работни единици на Народната банка со-

ставуваат своја годишна завршна сметка, а центра-
лните и годишна завршна елгетха на банката за 
подрачјето на народната република. 

Главната централа изработува завршна сметка 
на Народната банка која, откога ќе ја усвои Управ-
ниот одбор на Народната банка, ја. испраќа на одо-
брување до Сојузниот извршен совет. 

Пред да ја одобри Сојузниот извршен совет, за-
вршната сметка на Народната банка ја прегледува 
одделна комисија определена од Сојузниот извршен 
совет. 

Завршната сметка на Народната банка го при-
кажува школувањето на банката со општествените 
и други средства што и' се дадени на банката на 
ракување, иселувањето со средствата на бензините 
фондови и банчините приходи односно расходи 

Народната банка е должна одобрената годишна 
завршна сметка да ја објави во „Службениот лист 
на ФНРЈ" во срок од еден месец по одобрувањето. 

д) Извори и расподелба на банчините приходи 
Член 55 

Своите расходи Народната банка ги покрива со 
своите приходи. 

Годишниот план на приходите и расходите на 
Народната банка го донесува Управниот одбор на 
Народната банка со одобрение од Сојузниот извршен 
совет. 

Приходи на Народната банка се провизиите и 
трошоците што ги наплатува банката за услугите 
во банкарските работи, провизијата на износот на 

одобрениот кредит што се наплатува од корисникот 
на кредитот а во процентот што го утврдува Со-
јузниот извршен совет и други приходи иа банката). 

Расходи на банката се расходите за лични и 
материјални издатоци, расходите во врска со еми-
сија и други расходи. 

Наплатената камата по кредитите (редовна и 
затезна) и платената камата на средствата вложени 
тај банката не се сметаат како банчин приход од-
носно расход. Разликата помеѓу наплатената и пла-
тената камата и' припаѓа ма општествената заедни-
ца, односно паѓа на нејзин товар. 

Член 56 
Од остварениот вишок на приходите над расхо-

дите по завршната сметка на Народната банка се 
формираат [резервниот фоцд и другите банчити 
фондови, вклучувајќи то и фондот за наградување 
На бабините службеници и работници. 

Сојузниот извршен совет ќе определи кој про-
цент од износот иа остварениот вишок на прихо-
дите над расходите треба да се уплати во резер-
вниот фонд на Народната банка. 

Резервниот фонд служи за покритие на нена-, 
платните побарувања., надокнадите во врска со на-
челото на материјална одговорност на банката, ин-
терните пресметковни разлики, како и вишокот на 
расходите над приходите. 

Со статутот на банката ќе се утврди кои фон-
дови,, покрај резервниот фонд, има банката, начи-
нот на расподелбагга на остварениот вишок на овие 
фондови како и употребата на средствата од тие 
фондови. 

ѓ) Шѕласт :ли 
Член 57 

Обврзниците, заложниците и благајничките за -
писи што ги издава Народната батака се изедначу-
ваат во поглед на нивниот промет со државните 
хартии од вредност. 

Член 58 
Книгите, изводите од книгите, пресметките и 

дулликатите на пресметките на Народната банка 
се сметаат како јавни исправи. 

Врз основа на исправите за долгот, издадени 
ед страна на должникот и изводите од своите кни-
ги Народната банка маже да бара издавање пла-
тен налог. 

Член 59 
Пред судовите, државните арбитражи и другите 

државни органи Народната банка можат да ја за-
стапуваат лицата што ќе ги овласти таа за тоа. 

Член 60 
Народната банка е ослободена ед плаќање кау-

ција кота учествува на јавна продажба на подви-
жни и неподвижни предмети која се врши за на-
плата на нејзините побарувања. 

Член 61 
Сојузниот извршен совет ќе пропише одделна 

амортизациона постапка за штедните книшки и за 
другите парични инструменти што ги издава На-
родната банка. 

До донесувањето на тие прописи важат пропи-
сите што постојат за амортиз аци јата на односните 
исправи. 

Член 62 
Народната банка има право на својот печат да 

го носи грбот на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

III. КОМУНАЛНА БАНКА (ОКОЛИСКА-
ГРАДСКА БАНКА) 

Член 63 
Комуналната банка Ја оснива народниот одбор 

на околината (градот, градската општана со одделни. 
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права), обезбедувајќи им потребни средства за рат 
дота. 

Народните одбори на Две или повеќе околии 
(градови* арадски општини со одделни права) од те-
риторијата на народната република, односно авто-
номната единица можат по спогодба Да основаат 
заедничка комунална банка. 

Член 64 
Седиштето на комуналната банка се определува 

со одлуката за основањето. 
Ако повеќе народни одбор« ќе обноват заедничка 

комунална банка, нејзиното седиште се определува 
по спогодба помеѓу народните одбори што ја осни-
ва ат. 

Член 65 
Сојузниот извршен совет ќе донесе Основна 

уредба за звањата и платите н а службениците и 
работниците на комуналните банки и штедилници. 

а) Предмет на поодувањето 
Член бб 

Комуналната банка врши следни работи: 
1) ги присобира слободни ге паричк : средства; 
2) дава кредити до висината на трие обра пите 

парички средства; 
3) врши по овластеното добивено од Народната 

банка определени работи на платниот промет со 
странство; 

4) крши платен промет во земјата за сметка н а 

своите контигенти; 
5) врани благајничка служба во врска со из-

вршувањето на буџетите на локалните единици, 
а гш одлука од Сојузниот извршен совет води и 
книговодство за извршувањето на буџетите на тие 
одшшии; врши и определени работи по буџетите на 
федерацијата, народната република и автономната 
единица; 

6) врши служба по заодите на локалните еди-
ници како и оп и ед-:-;1 лен и работи по внатрешните 
заеаш на федерацијата, народната република и 
автономната единица; 

7) пи врши работите што во врска со јавната 
служба од својата надлежност ќе и' ги довери На-
родната башта; 

8) врши и Други работи што ќе и' се стават во 
задача со сојузни или републички прописи 
односно оо одлуките на народниот одбор — оснивач. 
Со семе прописи односно одлуки, ќе се регулира 
истовремено ДУЛИ, од кого и на К01 начин ќе и' се 
даде надокнада на комуналната банка за вршењето 
на тие работи, 

Освен овие работи комуналиите банки можат, 
врз основа ва договор со Државниот осигурителен 
завод иа ФНРЈ и со Југословенската лотарија да 
вршат опредгче^и работи за нивна сметка. 

6) Работни единици 
Член 67 

Комуналната банка може да има филијали на 
подрачјето на околијата (градот) чијшто народен 
одбор ја основал комуналната банка, а на подрачје-
то на други околии (градови) ако тоа гп одобрат 
нивните народни одбори 

Одлуката за оснивање на филијалата ја доне-' 
сува управниот одб на комуналната банка. 

Делокругот на филијалата се определува со 
статутот на банк атп 

в) Органи 
Член 68 

ергуан ш комуналното банка се: управен од-
б<>р, петорки одбор и директно на банката 

У п р а в е н о д б о р 
Член 69 

Уагпвсигс/г одбор управно со комунаината 
Шп.тн 

Во делокруг иа управниот одбор опаѓа: 
1) донесување статут на банката со одобрение 

од народниот одбор што ја основал баништа; 
2) решава,ње за давање кредити согласно про-, 

твенте за кредитирањето; 
3) следење иселувањето на кредитираните ко-

митенти и донесување соодветни одлуки во рамките 
на својот делокруг; 

4) решавање за отпиеше на иенаплативши бан-
чити побарувања; 

5) донесување план на приходите и расходите 
на банката со одобрение од народниот одбор што 
ја основал банката; 

6) донесување годишна завршна сметка на бан-
ката и годишен извештај за нејзиното попување; 

7) решавање за употребата на остварениот бан-
чин вишок на приходите над расходите во рамките 
на прописите што постојат и статутот на банката} 

8) решавање за употребата ка бакчините фон-
дови; 

9) давање овластени ја за пттшшување на бан-
ката; 

10) решавање за оснивање филијали на банката; 
11) донесување врз основа на законското овла-

стениве дополнителни прописи за примена на пла-
тниот систем во банката; 

12) назначување и разрешување помошници на 
директорот на банката и директори на филијалите 
во согласност со народниот одбор што ја основал 
банката, а службеници и работници ако тоа право 
тоа право не е пренесено на директорот; 

13) решавање и по други начелни п р а т њ а а од 
банчтшого поелува-ње. 

Член 70 
Управниот одбоо на комуналната банка го со-

чинуваат: претседател, потпретседател и 5—9 чле-
нови. 

Со одлуката за оснивање на комуналната бан-
ка се утврдува бродот на членовите на управниот 
одбоо на комуналната банка. 

Претседателот, нотарите сед ате лет и 2;3 пленови 
на управниот одбор ги именува народниот одбор 
што ја основал банката а избира колективот на 
банката. 

Директорот на комуналната бапк а е член на 
управниот одбор по својата функција. 

Член 71 
Кога народните одбери на околиите (градовите) 

осниваат заедничка банка, согласно го утврдуваат 
бројот на членовите на управниот одбор како и на-
чинот на именувањето претседател, потпретседател 
и 2/3 членови на управниот одбор. 

Член 72 
Одредбите на чл. 20 и 21 од оваа уредба согла-

сно се применуваат и во поглед на управниот од-
бор на комуналната банка. 

Член 73 
Управниот одбор на комуналната банка одлу-

ките ги донесува на седници. 
Ако не се сложи со одлуката од управниот од-

бор, директорот на банката молее да бара во срок 
од три дена по донесената одлука за стварна ипо е 
предмет на одлуката да реши соборот на произво-
дителите, односно советот за стопанство на народ-
ниот одбор. 

Кога во одлуката е во прашање примена иа 
прописите, решение донесува советот га стопанство 
на народниот одбор, а кога решението се донесува 
по слободна оценка, решението го донесува соборот 
на производителите на народниот одбор, со тоа што 
соборот може да го овласти советот за стопанство 
да решава во определени случаи, односно до опре-
делена висина и по прашањата од надлежноста на 
соборот. 



]Четвртс&, 28 јануари 1954 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 4 — Страна 85 

Н а д з о р е н о д б о р 
Член 74 

Надзорниот одбор врши надзор над поодува-
њето на банката. 

Надзораниот одбор ја следи работата на управ-
ниот одбор на банката, ја испитува законитоста и 
правилноста во вршењето на банчините работи, да-
ва мислење и забелешки на предлогот на банчи-
ниот план на приходите и расходите и ја испитува 
исправноста на баналните состојби и годишната за-
вршна сметка, 

Член 75 
Надзорниот одбор го сочинуваат 3—5 членови. 
Членовите на надзорног одбор ги именува на-

родниот одбор на околината (градот) што ја основал 
банката, а ако е банката заедничка народните од-
бори што ја основале банката, по спогодба го утвр-
дуваат бројот на членовите на надзорниот одбор и 
начинот ва нивното именување. 

Член 76 
Во поглед на траењето на должноста, смену-

вањето, пополнувањето на упразнетите месга и ра-
ботата на надзорниот одбор, согласно се примену-
ваат прописите од чл. 20, 21 и 71 од оваа уредба. 

Член 77 
Ако утврди незаконитости и неправилности во 

работата на управниот одбор или рт службеник на 
банката, надзорниот одбор има право да бара од 
управниот одбор утврдената неправилност односно 
незаконитост да ја отстрани, како и против одго-
ворните лица да се започне постапка. 

За утврдените незаконитости и неправилности 
надзорниот одбор на банката го известува народ-
ниот одбор што ја основал банката. 

Член 73 
Надзорниот одбор има право да го запре из-

вршувањето на ^законитите одлуки на управниот 
одбор. 

Во случајот од претходниот став надзорниот 
одбор е должен веднаш да го извести писмено на-
родниот одбор што ја основал бани ита. 

Д и р е к т о р н а б а н к а т а 
Член 79 

Директорот на комуналната банка раководи со 
работата и поодувањето на банката врз основа на 
прописите што постојат, статутот на банката и од-
луката од управниот одбор на банката. 

Член 80 
Директорот на комуналната банка го назначува 

и разрешува народниот одбор што ја основал бан-
ката, а ако банката е заедничка со одлуката за 
оснивање се утврдува начинот на имену вашето на 
директорот на банката. 

I4! Потпишување на банката 
Член 81 

Комуналната банка се потпишува на тој начин 
што под нејзиниот наплатен, втиснат или испишан 
назив, со означување нејзината работна единица, 
ставаат потписи две лица овластени за потпишу-
вање на банката врз основа на нејзиниот статут, 
односно одлуките од управниот одбор на банката. 

Ова овластение може да биде ограничено на 
определени работи. 

д) Состојби, завршна сметка и извештај 
за поодувањето 

Член 82 
Комуналната банка ја утврдува својата книго-

водствена состојба по истекот на секој месец. 
Комуналната банка е должна да ја испраќа 

својата месечна книговодствена состојба до фили-
јалата на Народната банка на начинот што ќе го 
пропише Народната банка. 

Комуналната банка ја утврдува својата годи-
шна завршна сметка и изработува годишен изве-
штај за своето по сл ув ање. 

Завршната сметка на банката и годишниот из-
вештај откога ќе ги усвои управниот одбор, му се 
подаруваат на одобрение на народниот одбор што 
ја основал банката. 

Ако е банката заедничка народните одбори што 
ја основале банката согласно го утврдуваат начи-
нот на одобрувањето на завршната сметка и го-
дишниот извештај на банката. 

Комуналната банка е должна еден примерок 
од завршната сметка и годишниот извештај да го 
испрати до филијалата на Народната банка со која 
е во работни односи 

Комуналната банка е должна оде бр ©ката годи-
шна завршна сметка и краток извод од годишниот 
извештај да го објави во републичкиот службен 
лист во срок од еден месец* по одобрурањето на 
завршната сметка. 

ѓ) Извори на приходи и нивна расподела 
Член 83 

Своите расходи комуналната банка ги покрива 
со своите приходи. 

Годишниот план на приходите и расходите на 
комуналната банка, го донесува управниот одбор 
на банката со одобрение од наредниот одбор што 
ја основал банката. 

Приходи на комуналната банка се каматата по 
дадените кредити провизиите и трошоците што ги 
наплатува банката за услугите во банкарските ра-
боти, и другите приходи на банката. 

Расходи па комуналната банка се каматите, про-
визиите и трошоците што ги плаќа банката, лич-
ните и материјалните издатоци и други расходи. 

Член 84 
Остварениот вишок на приходите над расходите 

по завршната сметка се оданочува со сојузниот и 
републичкиот данок на добивката. 

Од остатокот1 на вишокот на приходите над ра-
сходите по одбивана делот на двопек-ту кој спо-
ред стопанскиот план ра околната (градот* му при-
паѓа на народниот одбор на око,ПИЈ ата (градот) ч 
формираат резервниот -фонд и другите 
фон>до ви. 

Резервниот фонд служи з-з покритие на нена-
плативите побарувања, надокнадите е в р с к а со на-
ч е л а т а материјална од гов орг ост на банката, ин-
терните пресметковни разлики, како и вишокот ич 
расходите над приходите. 

Со статутот на банката се утврдува кои фон-
дови ќе има банката покрај резервниот фонд, на-
чинот на расподелбата на остварениот вишок на 
резервниот фонд и на другите фондови, како и упо-
требата на средствата од другите банчини фондови. 

Член 85 
Одредбите од чл. 50, 60 и 61 од оваа уредба ва-

жат и за комуналните банки. 
е) Однос со Народната банка 

Член 86 
Комуналната банка во своето попување ги при-

менува правилата на единствената, банкарска тех-
ника, што ги утврдува Народната бинка по работите 
на платниот промет во земтата како и по другите 
работи што ги врши комуналната банка за сметка 
на Народната банка. 

Член 87 
Комуналната банка е должна да испраќа до На-

родната банка покрај месечните книговодствени со-
стојби, и банкарски и други статистички податоци 
за своето послување на начинот што ќе го опре-
дели Народната банка 

Член 88 
Доколку послувањето на комптентите на народ-

ната одбрана и претпријатијата за воени потреби 
определени со чл. 2 од Уредбата за стопанските 
претпријатија што произведуваат за спред ел ени по-
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чиреви на ЈНА, се врши преку комуналната банка, 
комуналната банка е должна да ги применува про-
росите на Народната банка во врска со ова послу-
ш н а како и упатствата од Народната банка за ре-
гулирање односите на службениците што работат 
ца овие работи. 

Член 89 
Комуналната банка е должна да и' овозможи 

н)а Народната банка увид во своето попување. 
IV. ШТЕДИЛНИЦИ 

Член 90 
Штедилници можат да осниваат народните од-

бори на градовите. 
Штедилници можат да осниваат и народните 

одбори на општините и земјоделските задруги со 
Одобрение од народниот одбор на околијата (градот). 

Член 91 
Штедилниците можат да вршат следни работи: 
1) да ги присобираат слободните парични сред-

ства од населението, како и од општествените ор-
ганизации; 

2) да даваат до висината на присобраните па-
рични средства а според прописите што постојат 
ва кредитирањето: 

а) потрошувачки и други кредити на населе-
нието; 

б) кредити за поправка и подигање станбени и 
©елек о-стопанеки згради, како и 

в) кредити на градовите и општините за стан-
бена и комунална изградба; 

3) да вршат служба по внатрешните заеми на 
градовите и градските општини со одделни права. 

Со статутот на штедилницата се определува кои 
од овие работи ќе ги врши штедилницата. 

Освен овие работи штедилниците можат, Брз 
основа на договор со Државниот осигурителен за-
вод на ФНРЈ, Југословенската лотарија, Народната 
банка и со комуналните банки да вршат определени 
работи на нивна сметка. 

Член 92 
Органи на штедилницата се: управен одбор, 

надзорен одбор и директор на штедилницата. 
Делокругот на органите на штедилницата, бро-

јот на членовите на управниот и надзорниот одбор 
и начинот на нивното именување односно избирање 
ќе се определи со статутот на штедилницата. 

Директорот на штедилницата го назначува и 
разрешува основачот, во согласност со народниот 
одбор на околијата (градот) на чие подрачје се на-
оѓа седиштето на штедилницата. 

Член 93 
Одредбите на чл. 65, 81, 82, 86 и 87 од оваа 

уредба важат и за штедилниците. 
Член 94 

Своите расходи штедилниците ги покриваат со 
своите приходи. 

Приходи на штедилницата се каматите што ги 
наплатува штедилницата по дадените кредити, про-
визиите и трошоците птто ги наплатува штедилни-
цата за отворените у т >-?и и другите приходи на 
штедилницата. 

Расходи на штедилницата се каматите, прови-
зиите и трошоците што ги плаќа штедилницата, 
личните и материјалните издатоци и другите ра-
сходи, 

Член 95 
Остварениот вишок на приходите над расхо-

дите по завршната сметка на штедилницата се ода-
ночува со сојузниот и републичкиот данок на до-
бивката, 

Од остатокот на вишокот на приходите над ра-
сходите по одбивање делот на добивката кој, според 
стопанскиот план на околијата (градот) му припаѓа 
на народниот одбор на околината (градот), се фор-
мираат фондовите на штедилницата. 

Со статутот на штедилницата се утврдува кои 
фондови штедилницата има, начинот на расподел-

бата на остварениот вишок ка фондовите и упо-
требата на средствата на фондовите. 

Штедилницата мора задолжително да има ре-
зервен фонд што ќе служи за покритие на евенту-
алните губитоци на штедилницата. 

V. НАДЗОРНИ И УПРАВНИ МЕРКИ 
Член 96 

Надзор над поодувањето на Народната банка 
врши Сојузниот извршен совет непосредно и преку 
Сојузната финансиска инспекција. 

Сојузната финансиска инспекција може да вр-
ши преглед на школувањето во Главната централа 
на Народната банка само врз основа на о в л а с т е т е 
од Сојузниот извршен совет. 

На подрачјето на народните републики право 
на надзор над работата на Народната банка има ре-
публичкиот извршен совет непосредно и преку ре-
публичката финансиска инспекција. 

Член 97 
Надзор над иселувањето на комуналните банки 

и штедилниците врши народниот одбор на ©ќели-
јата (градот) непосредно и преку финансиската ин-
спекција на околината (градот). 

Право на надзор над иселувањето на комунал-
ните банки и штедилници имаат и Сојузната ф и -
нансиска инспекција и републичката финансиска 
инспекција. 

Член 98 
Кјота финансиската инспекција на околната 

(градот), републичката финансиска инспекција или 
Сојузната финансиска инеп екцема утврди непра-
вилност во иселувањето на банката односно ште-
дилницата, ќе го повика управниот одбор на бан-
ката односне штедилницата да ја отстрани таа не-
праЕишност, ако е тоа уште можно, ,и да ја надо-
кнада штетата ако настапила. 

Ако финансиската инспекција наоѓа дека утврн 
даната неправилност претставува прекршок ќе под-
несе за тоа пријава до надлежниот одбор. 

Член 99 
Кога финансиската инспекција на околината 

(градот), републичката финансиска .инспекција или 
Сојузната фет в ап сис ка инспекција најде дека во 
иселувањето на комуналната банка односно ште-

дилницата се извршени го леми неправилности со кои 
му се сторува значителна штета на опнгганародкиог 
имот или на интересите на народното стопанство, 
ќе предложи, покрај администратпвно казнување 
на комуналната банка" односно штедилницата по 
ст. 2 од претходниот член, народниот одбор на око-
лната (градот) да преземе една од овие мерки: 

1) да донесе решение за сменување на управ-
ниот одбор и за разрешување на директорот на ко-, 
муполната банка односно штедилницата; 

2) да донесе решение за присилна управа над 
комуналната банка односно штедилницата, 

Ако неир а вилноста ја сторила филијала, главна 
филијала или централата на Народната банка за 
народната република финансиската инспекција ќе 
предложи, покрај адапнистра-шоно казнување на' 
филијалата, главната филијала односно централата 
за народната република по ст. 2 од претходниот 
член Гувернерот на Народната банка да донесе ре-* 
шение за разрешување на директорот на фи лија-! 
лата, главната филијала односно генералниот ди-
ректор на централата за народната република. 

Ако народниот одбор на околината (градот), од-
носно Гувернерот на Наредната банка по предлогот? 
поднесен во смисла на овој член не донесе реше-
ние во срок од 15 дена, се смета како да е одбивен! 
тој предлог. 

Член 100 
Финансиската инспекција на око ли јата (гра-

дот) ја известува републичката финансиска инспек-
ција за секој предлог што то сторила во смисла на 
чл. 99 од оваа уредба. 
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Член 101 
Против решението ,на народниот одбор ка око-

ЈРИЈЈат̂ а по предлог од финансиската ин-
< лекција иа оно лиј аха (правот), републичката фи-
шнѕаЛска ^.нспек^луа или од Сојузната финанси-
ска ешоишсцдеја Е!0 о м е л а на чл. 99 од оваа уредба, 
комуналната баеска, штедилницата односиш финан-
сиската и:$?ле&ци1Јп може в,о срок од 15 дена да под-
носе жалба до републичкиот извршен совет. Про-
тив решениено иа Гувернерот на Народната банка 
по предлогот од републичкава финансиска ^инспек-
ција шш1 Сојузнана фин аксе! схс а инспекција во сми-
сла на чл. 99 с|д оваа уредба, жалбата може да се 
подвезе до Сојузниот извршен совет во срок од 13 
дока. 

Одлукава од републичкиот одењено Сојузниот 
изврстан совет за поднесената жалба е конечна. 

Член 102 
Надзор над девизното поглувана на Народната 

бапЈш и да другите банки 'Врани девизната инспек-
ција ш одредбите од Уредбата за д&ЕИЗната ии-
спекх^дја. 

Член 103 
Органите на Народната банка можат да вршат 

преглед на поодувањето на другите банки односно 
штедедшши ео врска со правилноста на примената 
на празисигз за сметковната проверка на период 
ди^л-ѕј̂ гз пресметки за 'вкупниот приход и за него-
вата р&слоделба, прописите за располагање Со 
платама? фонд, прописите за извршување на об-
р родите иа стопанските организации спрема заед-
ницата и ел«, како и преглед по работите што ги 
гранат бануше и штедилниците за сметка на На-
родната башка. Прегледот може да се врши и по 
барана од надлежниот државен орган односно осни-
вачки*, калио а по барање од управниот одбор на до-
течената боичка или штедилницата. 

Докзаттѕу прегледот се врши по барање од на-
длежниов државен органи, односно основачот или 
управимо* 0(Л5ср на банката или штедилницата тро-
шацше на прегледот паѓаат на товар на државниот 
органи иди семиз ачот што барале да се изврши пре-
глед гп', Одисало ка товар нѕа банката или штедил-
ницата ажзо прегледот е вршен по барање од управ-
н и к одбор иа банката или штедилницата. 

VI. КАЗНЕНИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДИ 
'НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОВАА УРЕДБА 

Член 104 
Ски паричка казна од 10.000 до 500.000 динари ќе 

се кадал банката односно штедилницата: 
а ^ за услугите во банкарските работа на-

плата* провизија и трошоци поголеми од ставовите 
пропиша®** ао максималната тарифа (чл. 6); 

2) ако врши плаќање спротивно на упатствата 
за е^и5Јствани»от платен промет што ги (издава Народ-
ната банка (чл. 7); 

3) амо во своето послување не по применува 
едансггвегадезт си етем на 'Сметки што го утврдува 
Нарсдаагга батака (чл. 9); 

4) ако но ја објави својата годишна завршна 
сметка и краткиот извод ед годишниот извештај во 
садиш* на чл. 54 и 82; 

5) ако гае го уплати во резервниот фонд соод* 
верниот иза-зое (чл. 56, 84 и 95); 

6) ако своите фондови ш употребува ш р т ш ш 
на т т н ж ѓ а камана (чл. 56, 84: и 95). 

Ако со некое од дејствијата од претход таст став 
се предавникани особено тешки последице-г, банката 
односно штедилницата ќ^ се казни со парична казна 
ОД 20.000 до 1,000.000 декари. 

За додавката од ст. 1 на овај член ќ е се казни 
и одморното лице во банката односно штедатиш-
цата со парична казна од Дин. 5.000 до Дин. 50.000. 
а» ако постојат околностите дц претходниот став со 
парична к#з.на од Дин. 10.000 до Дин. 100.000. 

Член 105 
Са парична казна од 10.000 до 500.000 денари, ќе 

се казим 'комуналната башка, односно штедилницата: 
1) ако врши работи што не спаѓаат во најзли 

делокруг, односно работи што се предвидени како 
исклучива надлежност на Народната банка спо-
ред одредбите од оваа уредба; 

2) ако во своето школување не ги применува 
правилата на ^ н а с т а н а т а банкарска техника што 
ни утврдува Народната ба1нка (чл. 86); 

3) ако не ја испрати до Народната банка месеч-
ната книговодствена состојба и банковните и други, 
статистички податоци за своето пословање (чл. 87), 

За дејствијата од претходниот став ќе се казни 
и одговорното тоце на Комуналната банка, односно 
штедилницата со парична казна ед 5.000 до 50.000 
динари. 

Чада 108 
Со панична казна од 10.000 до 1,000.000 динајрм. 

ќе се казни банката ако издаде налог за исплата, 
односно вирмански налог,, преку своите располо-
живи средства ка ј Народната банка (чл. 7). 

Ако со дејствието од претходниот став се пре-
дизвикани особено тешки последици, банката ќе со 
катани со парична казна од 20.000 до 1,500.000 динари. 

За дејствието сд ст/ 1 на оесЦ член ќе се каони 
и одговорното лине во банката со парична казна ед 
10.000 до 100.000 денари, а ако постојат околностите 
од претходниот став со парична казна од 20.000 до 
200.000 динари. 

Член 107 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 денари Ка 

се каони комуналната банка: 
1) ако во поодувањето со коммтешчите па (на*, 

родната одбрана и со претпријатијата за воени по-
треби-не ги применува прописите на Народната 
банка во врска со ова поодуваше, како и упатства-
та -од Народната банка за регулирање односите на 
службениците што работат на овие работи (чл. 88); 

2) ако не и' овозможи на Народната банка увид 
во -своето послушање (чл. 89). 

Ако со некое од дејствијата од претходниот став 
се предизвикани особено тешки последици, кому-
налната банка ќе се казни со парична казна ОД 
20.000 до 1 ООО.ООО донали. 

За дејствијата од ст. 1 еа овој член ќе се казни 
и одговорното лице во комуналната башка со па-
рична казна од 10-000 до 100.000 динари, а ^ о по-
стојат околностите од претходниот став со паричка 
Казна од 20.000 до 200.000 динари. 

Член 108 
На повредите на одредбите од оваа уредба и на 

постапката иа казнените мерки предвидени со неа 
ќе се применуваат одредбите од чл. 73—83 од Уред-
бата за управување со основните средства на сто-
панските организации. 

За водењето на постапката поради повреди иа 
одредбите од оваа уредба ОД страта на Народната 
банка како и за донесување решенија за тие по-
вреди надлежна е во прв степен Сојузната државна 
арбитража. 

Против- решенијата на Сојузната државна арби-
тража може да се подаде жалба до Главната др-
жавна арбитража. 

Во сето друго на повредите иа одредбите ед оваа 
уредба од страна на Народната банка и на 
с тапката за прим она на казнените мерки предви-
дени со геа ќе се пр; (Именуваат сшре^блтз на чл. 
75—81 и чл. 83 од Уредбата за У П Р А В У Е АРЧЕ со ссноз-
аите сродства на стопанските органиѕации. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 109 

До формирањето на упр&ѕг-ште одбори во- стапи-
ците на Народната банка функциите на управните 
одбори ќе ш вршат Гувернерот, генералните дирек-
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тери на центра литре за народните републики одно-
сне директорите иа главните филијали и иа фили-
јалите на Народната банка. 

Член ПО 
Штедилниците пито посто)] ат доласком се сво-

јата организација и работа да ја сообразат кон: 
одредбите од оваа уредба во срок од три месеци 
од денот иа влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 111 
Со влегувањето во сила иа оваа уредба пре-

стануваат да важат сите прописи' што се во спро-
тивност со неа. 

Члан 112 
Оваа уредба влегува во сила со денот ка обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 47 
26 јануари 1954 к р ш а 

Белград 
Претседател на Републиката,, 

Јосип Броз — Тито, е. р 

Плате« разред Износ 
V 16.700 дин. 

VI 15.500 
VII 14.300 »» 

VIII 13.200 *а 
IX 12.300 Ј» 
X 11.400 19 

XI 10.600 И 
XII 9.800 и 

XIII 9. ООО 
XIV 8.300' >1 
XV 7.800 »» 

XVI 7.300 »Ј • 
XVII 6.800 »» 

XVIII 6.300 Ј> 
XIX 5.900 >9 
XX 5.500 V 

35. 
Врз основа на чл, 13 од Законот за државните 

службеници во врска со чл. 11 и 20 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот из-
вршен сов.ет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНАТА 
УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУ-

ЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
Во Основната уредба за звањата и платите на 

службениците на државните органи (,. Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14'52) се вршат измени и до-
полненија така што пречистениот текст да гласи: 

ОСНОВНА УРЕДБА 
за звањата и платите на с л у ж б е н и ц и т е 

на државните органи 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Општи одредби 
Член 1 

По оваа уредба се определуваат звањата и пла-
тите иа службениците на државната администра-
ција. 

Платите на судиите, јавните обвинители, на 
јавните правобранители и на арбитрите на др-
жавната арбитража се определуваат со посебни 
прописи. 

Платите на државните секретари се опреде-
луваат со одлука од Сојузниот односно републич-
киот извршен совет. 

Член 2 
Формите на платата се основна плата, допол-

нителна плата и функционален податок. 
На службениците можат да им се даваат и 

повремени награди за особени резултати постигна-
ти во работата. 

2. Основна плата 
Член 3 

Основните плати се единствени за службени-
ците од сите сојузни, републички, покраински, 
обласни и локални државни органи и установи. 

Член 4 
Основните месечни плати се: 
Платен разред Износ 

I 22.500 дин. 
И 21.000 „ 

III 19.500 „ 
IV 18.000 „ 

Во определените платни разреди постојат по 
три период ски повишици кои се составен дел од 
освоената плата. 

Член 5 
Основните плати се определуваат според зва-

њето и годините на службата. 
Звањата се здобиваат според стручната спре-

ма, способноста и успехот во работата. 
Член 6 

Звањата на службениците, вклучувајќи ги и 
приправниците, се распоредуваат во границите на 
следните платни разреди: 

1) звањата за кои основен ;•• слов е нижа струч-
на спрема — од XX до заклучно XII пламен разред; 

2) звањата за кси ос ковен услов е сродна струч-
на спрема — од XVI до заклучно VIII платен 
разред; 

3) звањата за кои основен услов е витла стручна 
спрема — од XIV до заклучно I платен разред. 

Член 7 
Како нижа, средна и виша стручна опрема се 

смета, по правило, соодветна стручна пагода (нижа, 
средна, еиштаебразогжа школа, однеси;:} средна 
стручна школа и факултет) со положени стручен 
испит по завршениот приправнички стаж. 

Надлежниот сојузен државен секретар во со-
гласност со сојузниот Држ звон секретар за работи 
на општата управа и за буџет моле,е да донесе по-
себни прописи за тоа што се смета како нижа, 
сродна односно виша стручна спрема во поодделни 
служби. 

Нижа, средна односно виша стручна спрема им 
се признава и на службениците што немаат соодве-
тна школска спрема ако се утврда дека распола-
гаат со потребна стручна пракса и способност, под 
. слов да положат соодветен посебен стручен испит. 
Поблиски прописи врз основа на кои ќе се врши 
признавањето на стручната спрема донесуваат ор-
ганите од претходниот став. 

Член 8 
Со одлука од Сојузниов извршен севет можат 

определени функции во државната администра-
ција да се распоредат во платните разреди од чл. 4 
на уредбата. Службениците на тие функции при-
маат основна плата според функцијата на која се 
наоѓаат, без обзир на звањето. 

По разрешувањето од таква функција на слу-
жбеникот му се определува звањето и платниот 
разред по општите прописи. 

3. Дополнителна плата 
Член 9 

Дополнителните плати се определуваат според 
значењето на поодделни служби и работни места 

Дополнителните плати за поодделни работни 
места ги установуваат: 
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— за службениците на сојузните и републич-
ките органи и органите на автономните единици 

извршниот савет; 
— за службениците ка народните одбора, иа 

околиите, на градовите и општините — народниот 
одбор. 

Одлуките за дополнителните плати што пи дон 
веоува народниот одбор На општината ги потвр-
дува народниот одбор на статијата, а одлуките 
што ти донесува народниот одбор на околија та, гра>-
дот и градската општина со одделни права — над-
лежниов извршен совет. 

Член 10 
Со прописите за дополнителните плати ќе се 

предвиди кои работни места се пополнуваат црвку 
конкурс, ако со посебни прописи за поодделни 
служби не е определено поинаку. 

За поодделни поважни работни места што се 
пополнуваат преку конкурс и за кои се бара спе-
цијално знаење или се поставуваат други посебни 
решови;, дополнителнана плата може при распи-
шувањето на конкурсот да се определи и во пого-
лем износ од износите предвидени во прописот за 
дополнителните плати. Ако таков конкурс распи-
шува сојузен или републички орган, потребна е 
Претходна согласност од надлежниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 11 
Народните одбори можат да установуваат до-

полнителни плати само во границите на сопствени-
те приходи, а извршните совету во границите на 
приходите на буџетот на автономната единица, на-
родната република едноно на сојузниот буџет. 

4. Функционален додаток 
Член 12 

На службениците на функциите шефови на 
надлештва и установи и на нивните внатрешни 
организациони единици им припаѓа функционален 
додаток. 

Функционалниот додаток им припаѓа и на Слу-
жбениците на функцијата државен советник и на 
други посебни функции што ќе ги установи Соју-
зниот извршен совет. 

Член 13 
Функциите што повлекуваат функционален до-

даток се распоредуваат во шест функционални раз-
реди со следни месечни износи: 

Функционален разред Износ 
I -4.000 — 6.000 да Е ари 

II 3.000 — 4*000 
III 2.000 — 3.000 
IV 1.500 — 2.000 
V 1.000 — 1.500 

VI 500 — 1.000 
Со прописите со кои се установуваат дополни-

телни плати се определува и кои функции повле-
куваат функционален додаток, распоред на функ-
циите во определени функционални разреди и дру-
го во врска со определувањето на функционал-
ниот додаток,. 

• Сојузниот извршен совет може на службени-
ците на највисоки функции во сојузните надле-
штва и установи да им определи функционален 
додаток до 10.000 динари. 

Исплатата на функционалниот додаток се за-
пира од наредниот месец по разрешувањето на 
службеникот од функцијата. 

5. Повремени награди 
Член 14 

Повремени награди можат д а се даваат само 
ао границите на износот предвиден за таа цел 
одделната позиција ша претсметката. 

Решение за давање повремени награди доне-, 
рува старешината на надлештвото односно устано-
вата по прибавено мислење од синдикалната подру-
жница. 
И. ПОДЕЛБА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И ЗВАЊА 

1. Поделба на службениците 
Член 15 

Спрема видот и карактерот на работите што 
ги вршат ка$ државните органи или установи;, слу* 
ѕкбениците се делат на: 

1) управни и стручни службеници, 
2) извршни службеници;, 
3) канцелариски службеници. 
Покрај овие постојат и службеници на те-

хничко-етручните служби што работат во хидро-
метеоролошки, геодетски и статистички установи и 
установи за контрола на мерки и драгоцени ме-
тали. 

2. Управни и стручна службеници 
Член 16 

Звањата На управните (стручните) службеници, 
без обзир на видот на работите што ги вршат и на 
струката се: 

1) пристав, 
2) референт, 
3) виши референт, 
4) советник, 
5) виши советник. 
За звањето пристав потребна е средна стручна 

спрема, за звањето референт виша стручна спрема 
односно средна стручна спрема и одделен стручен 
испит, а за другите звања виша стручна спрема. 

Наместо или покрај звањата споменати во стаг-
вост 1 можат со прописи од Сојузниот извршен со-
вет во инспекциите и во поодделни служби да се 
[воведуваат и други звања. 

Член 17 
Звањата на управните службеници се распо-

редуваат во следните платни разреди: 
1) звањето пристав, вклучувајќи ти и приправ-

ниците за ова звање — од XVI до заклучно ХП пла-
тен разред; 

2) звањето референт — од XIV до заклучно X 
платен разред (рефератите со виша стручна спре-
ма вклучувајќи ги и приправниците) односно — од 
XI до заклучно VIII платен разред (референтните 
со средна спрема и со одделен стручен испит); 

3) звањето виши референт — од IX до заклучно 
У1 платен разред; 

4) звањето советник — од V до заклучно III 
платен разред; 

5) звањето виши советник — вр И и I платен 
разред. 

3. Извршни службеници 
Член 18 

Извршни службеници во смисла на оваа уредба 
се службениците што во службите на поодделни 
гранки на државната управа вршат извршни ра-
боти (даночна и царинска служба, извршни работи 
во поодделни служби во ресорот на внатрешните 
работи). 

Звањата на извршните службеници во народни-
те одбори што не ќе бидат опфатени со правилни-
ците од чл. 23 на оваа уредба, ќе се распоредат со 
одлука од наредниот одбор на околината односно 
градот од XX до заклучно XII платен разред. 

4. Канцелариски службеници 
Член 19 

Канцелариски службеници во смисла на оваа 
уредба се службениците што вршат канцелариски 
и ханцелариско-технички работи. 
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Член 20 
Звањата на канцелариските службеници се ра-

сиоредушт од XX до VIII платен разред, 
Определени звања на канцелариските службе-

ници за ким е погребно поголемо стручно знаење 
(На пр. дебате,н стенограф и преводач) можат да 
се распоредат и до VI платен разред. 

Член 21 
Платата на службениците што вршат работи на 

служител изнесува 5.000, а со по виши ци по годи-
ните ш служба до 7.000 денари месечно. 

Платава на службениците што вршат тботи 
на телефонист, пријавени во поголеми организа-
циони единици и ел. износува 5.500, а со повисници 
по годините на служба до 7.500 динари месечно. 

5. Службеници на техничко-стручните служби 
Член 22 

Звањата на службениците на хидрометеороло-
»нката, геодетската и статистичката струка како и 
431руката на контрола на мерки -и драгоцени мета-
ли, што работат во хидрометеоролошки, геодетски 
И статисгитдкм. установи и во установите за контро-
ла на мерки и драгоцени метали,, се распоредуваат 
во платните разреди согласно одредбите за распо-
редуван^ на звањата на управните службеници во 
платни разреди. 

8. Прописи за звањата 
Член 23 

Звањата на извршните и канцелариските слу-
жбеници и на службеници .е на техничко-стручните 
служби се установуваат со цр|описите што ти доне-
сува Сојузниот извршен совет. 

Ш.ООРВДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊЕТО И ПЛАТНИОТ 
РАЗРЕД ПРИ ПРИЕМОТ ВО СЛУЖБА 

Член 24 
Назначсувањата на службениците при приемот 

во служба или унапредувања можат да се вршат 
саио ма местата предвидени со систематизацијата 
на службеничките места. 

Систематизацијата на службеничките места ја 
утврдува* во границите на средствата одобрени со 
буџетот, старешината на надлештвото односно на 
установата во согласност со надлежниот државен 
секретар за работи на општата утрана и за буџет. 
Во поглед на систематизаци ја на службеничките 
места во администрацијата на народните одбори ва-
жат одредбите од Законот за народните одбори. 

Надлежните републички органи можат да про-
пишат народните одбори во својата администрација 
да имаат задолжително определени работни места. 

Член 25 
Лицата што првпат стапуваат во служба,, а не-

маат стручна пракса, се примаат во службата ка -
ко приправници и се распоредуваат во почетниот 
платен разред од соодветното звање според рангот 
на струганата спрема, доколку со посебни прописи не 
е поинаку определено. 

Приправничкиот стаж трае три години. 
Прирачникот може да полага стручен испит 

откако ќе наполни две години приправнички стаж. 
По положениот стручен испит и по исполне-

тиот стаж приправникот Се назначува во соодве-
тното звање %1 се распоредува во наредниот платен 
разред сад дал звање. 

Член 26 
Лицата што покрај стручната спрема предви-

дена за поодделни звања имаат и потребна пракса 
за службата во која стапуваат, можат ведна-н да се 
назначат во звањето ^а кое според стручната спре-
ма, праксата и способноста, ги исполнуваат усло-

вите предвидени во оваа уредба, односно во по-
себните прописи за плати 

Ако таков службеник порано не положил 
стручен испит, во реше штето за назначување ќе се 
определи срокот во кој е должен да го положи 
стручниот испит предвиден за приправникот на 
соодветната спрема односно одделниот стручен 
испит (чл. 32 ст. 2). 

Скокот за полагање на испитот од претходниот 
став не може да биде подолг од една година. 

Старешината надлежен за назначување може 
во согласност со коми сиј ата за службенички пра-
шања (чл. 40) да го ослободи службеникот од по-
лагање на испитот ако има најмалку осум години 
стручна пракса. 

На лицата што учествувале активно во органи-
зирана работа во Народноослободителната берба од 
1941, 1942 или 1943 година, а имаат потребна пракса 
за службата во КОЈ а стапуваат, звањата им се 
определуваат според должностите на кол биле и 
работите што ќе ги в р т рт во државната служба-, 
независно од шталската спрема. 

Член 27 
Лицето што се прима во служба по претходниот 

член се распоредува во еден од платните разреди 
на звањето во кое се назначува, но не во п овие ек 
од оној што би го дебил со редовно напредување 
по годините на службата. 

Платниот разред го определува надлежниот 
старешина во согласност со комисијата за службе-
нички прашања од чл. 41 на оваа уредба, земајќи 
ја во обзир дотогашната пракса и должностите што 
ги вршел службеникот. 

Ако се оцени д-Ка службеникот р::.с::олага со 
парична стручна 'способност може, во согласност со 
државниот секретар за работи на .иш тат а у пг ана 
и за буџет да се распоред а ВО ПОВИСОК п патен 
разред од оној во кој би можел да биде распореден 
по ст. 1 од овој член. 

Согласноста по претходниот став може Да С 6 

даде ако комисијата за СЈ./жбенички прашања при 
државниот секретаријат за работи на општата упра-
ва и за буџет (чл. 40) даде поволно мислење. 

На службениците што се преземени од државна 
служба во служба на стопански и општествени ор-
ганизации, па повторно ќе се вратат во државна 
служба, им се признава за наредните платни ра-
зреди и времето проведено во тие организации. 

Службеникот на кој државната служба му пре-
станала по отказ што го поднееол сам, не може 
при враќањето во службата да биде распореден во 
повисоко звање ниту во повисок платен разред од 
оној што го има, ако прекинот во државната слу-
жба бил покус од три години. 

Член 28 
Лицата со помала школска квалификација од не-

потполна средна школа, што порано не биле во-
општо запослени, можат по исклучок да се примат 
во служба кај државни органи и установи само 
како помошни службеници или како извршни слу-
жбеници ако е тоа предвидено со прописите за слу-
жбата. 

Во државна служба може да биде примено и 
лице без школски квалификации [предвидени за 
службата во која стапува, ако се утврди дека има 
способности за вршење работи на таа служба. Та-
кво лице може да остане во звањето во кое е на-
значено ако го положи стручниот испит од /чл. 7 
ст. 3 на оваа уредба, во срокот што се определува 
во решението за назначување, а кој не може да биде 
подолг од две години. 

Решението за прием во служба по одредбата од 
претходниот став се донесува во согласност со др-
жавниот секретар за работи на општата управа и 
за буџет. 
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IV. НАПРЕДУВАЊЕ 
1. Начин на, напредувањето 

Член 29 
Службениците напредуваат во основната плата 

со добивање НСЕИСОЈКО ооање, повисок платен разред, 
како и со добивање первддоки исвишици. 

2. Напредување во повисоко звање 
Член 30 

Напредувањето во повисоко звање се врши спо-
ред стручната способност и покажаниот успех во 
работата во границите предвидени со распоредот на 
звањата според стручната спрема (чл. 6). 

Член 31 
Службеникот што во текот на службување™ ќе 

се здобие со школска спрема за'повисоко звање од 
она во кое се наоѓа, се распоредува како приправ-
ник во почетниот платен разред на тоа повисоко 
звање. 

Ако во случајот од претходниот став службе-
никот веќе се наоѓа во платниот разред што е по-
четен платен разред на повисокото звање или во 
платен разред повисок од овој, се унапредува во 
соодветното звање или во непосредно повисок пла-
тен разред кога ќе го положи стручниот испит за 
повисокото звање, доколку со прописите за струч-
ните испити на службениците на поодделни служби 
не е предвидено поинаку. 

Времето проведено во платниот разред пред 
унапредувањето по одредбите од претходниот став 
се смета за натамошно напредување. 

Член 32 
Службеникот во звањето пристав што има три 

години служба во последниот платен разред во тоа 
звање може да биде унапреден во звањето ре-
ферент. 

За унапредувањето по одредбата од претход-
ниот став потребно е службеникот да положи одде-
лен стручен испит, Прописите за овој испит ги до-
несува надлежниот сојузен! државен секретар во со-
гласност со сојузниот Државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет. 

Службеникот што се истакнува со особени ква-
литети, а го положил одделниот стручен испит од 
претходниот став, може да биде унапреден во зва-
њето референт и пред срокот предвиден во ст. 1 од 
овој член, ако има најмалку осум години служба. 

Службеникот што по одредбите од претходните 
ставови ќе биде унапреден во звањето референт до-
бива XI платен разред и коже натаму да напредува 
до заклучно VIII платен разред. 

Член 33 
Службеникот во звањето референт што има ви-

ша стручна спрема и три години служба во послед-
ниот платен разред на тоа звање, може да биде 
унапреден во звањето виши референт, во IX пла-
тен разред,« ако е стручно способен за вршење ра-
боти од повисокото звање. 

Под истите услови може и службеникот во зва-
њето виши референт да биде унапреден по звањето 
советник во V платен разред, ако е способен за 
вршење управни работи од поголемо значење или 
ако работите од високо стручен квалитет ги врши 
самостојно. 

По исклучок, референтот што се истакнува со 
особени стручни квалитети може да биде унапре-
ден во звањето виши референт ако има најмалку 
осум години служба, а вишиот референт во зва-
њето советник ако има најмалку 12 години служба. 

Член 34 
Во звањето виши советник може да биде уна-

преден службеникот што покажува особени квали-
тети за раководни управни работи или кој има на-
учни односно стручни работи од висок квалитет. 

Член 35 
Напредувањето во повисоко звање на извршни-

те и канцелариските службеници и службениците 
на техничко-стручните служби се регулира со про-
писите за' звањата од чл. 23 од оваа уредба. 

3. Напредување во повисок платен разред 

Член 36 
Во истото звање службеникот редовно напре-

дува во повисоки платни разреди по секои три го-
дини служба. 

Ако старешината наоѓа дека службеникот имал 
слаб успех во работата и дека затоа не заслужува 
да биде унапреден во повисок платен разред, ќе 
побара да поведе постапка комисијата за службе* 
лички прашања од чл. 41 на оваа уредба заради даи 
вање оценка за работата на службеникот. 

Ако комисијата даде неповолна оценка службе-
никот останува во истиот платен разред уште една 
година. По истекот на ОБОЈ срок може повторно да 
се започне постапка заради давање оценка за рабо-
тата на службеникот. 

Против решението донесено по претходниот став 
службеникот има право на жалба, до државниот 
секретар за работи на општата управа и за буџет, 
а ако решението го докесол државниот секретар — 
до извршниот совет. 

4. Периодски повижици 

Член 3? 
Службеникот што ќе проводе три години БО за-

вршниот платан разред на своето звање, освен зва-
њата советник и виши советник, а не ќе биде уна-
преден во повисоко звање, добива перисдска по-
вишица. 

Периодските површини се дане ат по секои три 
години служба и изнесуваат месечно, и тоа: во ХП 
платен разред — по ДРГИ. 400, БО X и VIII платен 
разред — по Дин. 500 а во VI платен разред по 
Дин. 700. 

Со посебни прописи можат период ските пери-
шини да се установат и во други платни разреди. 

Периодските повишици се даваат по службана 
должност, 

Ако со унапредувањето во повисоко звање слу-
жбеникот би добил помала плата од платата што ја 
имал со добавените периодом^ повишици, ја за* 
држ/ва и натаму дотогашната плата. 

5, Бреме што се празнава за напредување 

Член 38 
Во годините на службата за напредување се 

признава сето време што го провел службеникот 
фактички во државна служба, во стопански орга-
низации, во служба на задружните и општестве-
ните организации или иако наместе ник к а ј приватни 
работодавци на работи за кои се бара стручна спре-
ма од ист ранг како и за звањето во кое се наоѓа 
службеникот. 

Надлежниот старешина ЕО согласност со 
својата за службенички прашања ед чл. 41 може 
делум или во целост во годините на службата за 
напредување да го признае и времето што го про-
вел службеникот на работи за кои е потребна по-
ниска стручна спрема ед снаа што се бара за него-
вото звање, ако тие работи се од иста или слична 
природа со работите што ти врши. 

Ако службеникот имал спрема на непосредно 
понизок ранг, му се признава најмалку една третина 
од тоа време. 

Надлежниот сојузен државен секретар може да 
донесува поблиски прописи за признавање на вре-
мето во "годините на службата за напредување по 
претходниот став. 



Страна — Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

Во одапните ка службама за наг^хдување се 
шета и »рамото што го провел служоаѓсгкот: 

1) на постојани должности и со постојана плата 
вз претставничките тела и иманите органу, како и 
во серете лесните општествени организации во Ју-
гославен; 

2) ао состав на Народноослободителната војска 
или иа сојузничките војски, во организирана ра-
бота ао Народаз0сл1сбс)дителјната борба, како и вре-
мено и/1Ч> 'ло провел по 6 април 1941 година како 
жртва на. фашизмот во затвори, !и1ш<ернација, кон-
фитаација, депортација, на присилио иселување, 
ПРИОПШТИ работи, одоносоо ВО заробеништво; 

3) иа црофесишална револуционерна ткхшгшчка 
работа, во револуционерното движење иш на други 
дсшжзшстЈи во интерес на револуционерното дви-
жење, во затвори и логори доради револуционерна 
работа, пред 6 ап|:ил 1941 година; 

4) на вшна должност, во заробеништво или ин-
тернација во војните од 1912—1920 година ако не-
посредно пред тоа биш: во работен однос; 

5) вон служба, ако е отпуштен од окупапоените 
ортецш сд службата поради своето антифашистичко 
и пати:*!стеко држање или поради својата национал-
на, раста и верска пржиладивост и слични разлози (за-
тоа инк) имал , некого од членските на фамилијата 
во Народноослободителната' војска, жена што е от-
пуштена сда служба затоа ипо и' бил мажот запо-
слен) , №№1 ако ја напуштил службата самиот или 
о песазаашвсак од ОЕие разлози, тед услов повторно 
да влегол ао служба до кра ј ша 1945 година. 

Иа службениците шт,0 стапиле 1941 година во 
Н^рздноослобсдшолната воска и се носители на 
^Партизанска споменица 194Г', или се одведени во 
заробеништво, времето од тач. 2 се смета почну-
вајќи от 6 ал грил 1941 година. 

На службениците што по демсбшшо ац ш јата од 
ЈутаслоеенокаТа народ!ка армија, односно по вра-
ќањето од заробеништво или интернација по за-
вршетокот на војната, стапиле во служба им се 
признава времето од демеви лиз ац иј ата односно од 
враќање^ во земјата до стапувањето во служба, 
ако стапиле во служба до крајот на 1945 година. 

Времето проведено во Народноослободителна-
та ва ска и на активна и организирана рабата 
во НаЈродноослсбодителната берба до завршетокот 
ка војкана, се смета део]но. Времето проведено во 
активна соработка с-> Народноос лебед ит елното дви-
жење се смета едноструко. Поблиски одредби за 
ова ќе пропише сојузниот Државен секретар за 
рабати »а општата управа и за буџет. 

Како завршеток на војната во смисла на оваа 
уредба се омета 15 мај 1945 година. 

Зе навредување може да се признае и времето 
што ио правел службеникот во вршење на приватна 
професија ако фактично работел на работите од 
својата струка. Поблиски одредби за ова ќе про-
пише сојјузјниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет. 

Не се признава во години на служба за напре-
дување времето што го провеле поодделни службе-
ници во служба на непријателските воени или ци-
вилни установи, ако со својата работа вс тие У-
отаигови сториле штета на борбата за ослободу-
вање. 

Член 39 
Службеникот што е дисциплински казнет со 

запирање во напредувањето, губи за напредување 
во повисоко звање или во повисок платен разред, 
како и за добивање на периодика повишица, онолку 
време колку што е определено во дисциплинската 
пресуда. 

Службеникот против кого со одлука од дисци-
плинскиов суд е започната дисциплинска постапка 
или ко • — од се запира во 

напредувањето односно во добивањето на период-
н а повишица. 

Ако 'службеникот против кого е водена (дисци-
плинска постапка биде ослободен, му се Бјраќа пра-
вото за сметање на времето што било времено за-
прено во смисла на одредбата од ст. 2 на овој член. 

V. НАДЛЕЖНОСТ 
Член 40 

При државните секретаријата за работи на 
општата управа и за буџет се формира комисија 
за службенички прашања која му предлага на др-
жавниот секретар донесување решенија и давање 
согласност на решенијата за Службеничките одно-
си што со оваа уредба и со други прописи за пла-
тото се ставени во аетова надлежност. 

Претседателот и членовите на комисијата ги 
именува државниот секретар. 

За поодделни струки односно служби можат 
како стручни органи да се формираат комисии за 
звања што на написи ја га за службенички прашања 
ќе и' даваат податоци и мислења во врска со уна-
предувањето во звањата споменати во чл. 33 и 34 
од оваа уредба. 

Членовите на овие комисии ги именува од ре-
дот на истакнатите стручњаци на соодветните стру-
ки државниот секретар за работи на општата упра-
ва и за буџет по предлог ед комисијата за службе-
нички прашања. 

Член 41 
При надлештвата, народните одбори на око-

лиите односно градовите, како и при установите 
за чии службеници не постојат посебни преписи 
за платите се фор^гл:раат комисии за службенички 
прашања. 

Комисијата ја именува и разрешува стареши-
ната на надлештвото односно установата во согла-
сност со надлежниот државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет, а комисиите за слу-
жбениците на ад-ми нистраци: ата на народ пи ге од-
бори — народниот одбор. 

На чело на комисијата што се формира во на-
редниот одбор се наоѓа член на наредниот одбор. 

Член 42 
Комисиите за службенички прашања (чл. 40 и 

41) задолжително повикуваат на своите седници 
претставник ед синдикатот. 

По барање ед претставникот на синдикатот, 
неговата подава по определените предлози се вне-
сува во записник. 

Член 43 
Решението за назначување или унапредување 

во звањето виши референт и ЕО други звања што 
се распоредени почнувајќи од IX платен разред 
нагоре го донесува за службениците на сите др-
жавни надлештва и установи старешината надле-
жен за назначување по претходна согласност од 
државниот секретар за работи на општата управа 
и за буџет. Согласноста ед државниот секретар за 
работи на општата управа и за буџет потребна е и 
за назначување »а службеник Со средна стручна 
спрема во звањето референт или во доуго соодве-
тно звање по чл. 26 ст. 2 од оваа уредба, ако ткков 
службеник не положил одделен стручен испи:'. 

Согласноста по претходниот став може да се 
даде ако комисијата за службенички прашања од 
чл. 41 даде поволно мислење за предлогот на ста-
решината надлежен за назначување. 

Член 44 
Решението за назначување или унапредување 

во звањата што не се опфатени со чл. 43, како и 
решенијата за унапредување во пс писок платен 
разред, ти донесува стараш итната над нежен за на-
значување (претседателот на народниот одбор, ста-
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решената еа надлетаното или друг евла.'тел ста-
решина) по претходна согласност ед комисијата за 
службенички прашања од чл. 41. 

Решението за опре;?- дување иа звањата и 'за 
унапредување БО пСЕУЛСКИ платни разреди за слу-
жбениците на одделението (управата) за га гре-
шни работи то донесува републичког државен 
секретар за внатрешни работи во с о г л а с н о с т со 
претседателот на народниот одбор. 

Ако не се постигне согласност помеѓу надле-
жниот старешина и емисијата за службенички 
прашања решението го донесува надлежниот др-
жавен секретар за работи на општата управа и за 
буџет. 

Член 45 
Решенијата за давање периодски повх: ши ци ги 

донесува старешината на организационата еди-
ница. 

Член 46 
Против решенијата за определување на зва-

њата што ги донесува државниот секретар, како и 
пратив решени;]ата што се донесуваат во согла-
сност со државниот секретар за работи на општата 
утрава и за буџет (чл. 43), службеникот може да 
се жали до извршниот совет, а против решенијата 
за определување ва звањата што ти донесуваат 
другите органи — до државниот секретар за ра-
боти на општата управа.и за буџет. 

Пропив решенијата за определување на пла-
тниот разред и периодска повишица, освен реше-
нијата што ги донесува државниот секретар, слу-
жбеникот има право на жалба до државниот се-
кретар за работи на општата управа и за буџет. 

Против решенијата од претходниот став што ти 
донесува државниот секретар нема место на жлгба. 

Надлежноста за решавање по жалбите из-
вршниот совет може да ја пренесе ка својата ко-
мисија. 

Против решенијата што се донесуваат по ст. 1 
од свој член, како ни против решенијата од чл. 36 
ст. 4, не може да се започне управен спор. 
VI. ОЦЕНКА НА ЗАКОНИТОСТА НА РЕШЕНИ-

ЈАТА ЗА ПЛАТИТЕ 
Член 47 

Оигге решенија за определување на звањата и 
платните разреди, односно унапредувањето во по-
високо звање или повисок платен разред, за да-
вањето на иериодските поеишици како и решени-
јата за хонорарната служба кога е таа гл арно за-
нимање ка службеникот, подложуваат на претходна 
оценка на законитоста. 

Оценката за законитоста на решенијата што ги 
донесуваат државните секретари ја врши држав-
ниот секретар за работи на општата упре ва и за 
буџет, а решенијата што ги донесуваат другите ор-
гани — инспекцијата за плати при државниот 
секретаријат за работи на општата управа и за 
буџет. 

Оценката на законитоста на решенијата за 
службениците во ресорот на народната одбрана ја 
врши Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана, а за службениците во службата 
на државната безбедност — сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи. 

Законитоста на решенијата за наградите ја 
цени органот надлежен за буџет. 

На оценка на законитоста не подложуваат реше-
нијата што се донесуваат во согласност со држав-
ниот секретар за работи на општата управа и за 
буџет. 

Старешината надлежен за донесување на ре-
шенијата е должен во срок од десет дена од доне-
сувањето на решението да го испрати решението 
со потребни податоци до надлежниот државен се-
кретаријат за работи на општата управа и за буџет. 

Член 48 
Органите ед претходниот член се должни во 

срок од еден месец да ја извршат оценката на 
законитоста на решенијата што им се испратени. 

Ако државниот секретар односно инспекцијата 
за плати најде дека решението е согласно со зако-
нот, ќе го извести старешината што зо донеле ол ре-
шението дека нема забелешки. 

Ако органите од претходниот став најдат дека 
решението не е основано Брз закон ќе м-у ги соопшти 
своите забелешки на старешината што го донесел 
решението. Старешината е должен во срок од 15 
дена да донесе ново решение спрема отапените за-
белешки. Ова решение се исплаќа до службеникот 

. до кого се однесува и веднаш се извртена. 
Ако старешината што го донесел решението по 

забелешките смета дека забелешките не Се оправда-
ни може во срок од 15 дена да даде лгдшузор до 
државниот секретар за рабови на оп пг га та управа 
и за буџет на забелешку,хте што ги ставила инспек-
цијата за платите, а до извршниот соеет односно 
неговата комисија, на забелешките што ги ставил 
државниот секретар за работи на сп?.-тата утрава 
и за буџет. 

Член 49 
Ако ор галите надлежни за оценеа на закони-

тоста во срок од еден месец не го известат старе-
шината што го дсг-:есол решението дека решението 
е 'согласно со законот, односно не му ги соопштат 
своиве забелешки, решението може да се изврши. 

Ако забелешките се стават по истекот на сро-
кот од претходниот ст::в, нема да се бара од слу-
жбеникот да то влати повеќе примениот износ. 

Член 50 
Ако се утврди дека не се постапило по забе-

лешките или дека решението не било испратено на 
забелешки, и .тека породи тоа дошло до незаконити 
исплати, одговорен е и сметководителот што ја 
извршил исплатата. 

VII. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
1. Плати на службениците во установите 

Члан 51 
-По оваа уредба им се определат.,ат платите и 

на службениците на установите за кои не постојат 
посебни прописи за платите, со тоа што не им се 
определуваат звањата на управните службеници 
предвидени со оваа уредба. 

Овие службеници напредуваат под условите што 
се предвидени со оваа уредба за здобивање со зва-
њата и напредувањето во платните разреди. 

2. Определување хонорари 
Член 52 

На хонорарен службеник му се определува ви-
сината на хонорарот во процент од платата што би 
ја имал како редовен службеник, според работата 
што ја врши и времето што го про?о~и посето; ако 
на работа. 

Поблиски одредби за хонорари ату служба и 
за определување хонорари пропишува соју-
зниот Државен секретар за работи на општата 
управа и за бу. тет. Со о:^ие поон^си можат да се 
предвидат хонорари и за високите струињаци не-
зависно од одредбата од претходниот став 

3. Плати на службениците времена отстранети 
од должноста 

Член 53 
Ако службеникот е отстранет од должноста, ќе 

му се исплатува почнувајќи од првиот нареден 
месец по донесу на њето на решението за отстрану-
вање една третина од платата. 

Члан 54 
На службеникот ќе му се врати зан • • -и ;т дел 

од платата по укинувањето на СУ'Т"Л 
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1) "ако со правосилно решение е запрена кри-
вичната или дисциплинската постапеа; 

2) ако со правосилна пресуда во кривичната 
И Ј Ш дисциплинската П О С Т А П К А Е ослободен од О Б В И -

н е т о или обвинението е одбијено, во не поради 
нен?длЈеж1носта иа судот. 

Нема да му се врати запрениот дел од платата 
на оној службеник против кого кривичната по-
стапка била запрена, но за истово деј стеле што 
било повод да се започне кривична постапка и за 
©устрану в анкето од должноста му е изречена за-
штитија мерка упатување иа престој во определено 
место. 

Член 55 
За време на издржувањето на казната затвор 

на службеникот не му припаѓа плата. 
Член 56 

Ако на службеникот му е откажана службата 
го губи правото иа отдратлика ако сторил кри-
вично дело за кое правосилно е осуден на казната 
затвор во траење подолго од три месеци, или на 

' некоја потешка казна, или ако во админисгра-
. тиЈвеоказнешта постапка му е изречена зашти-
тната мерка упатување еа престој во определено 
место. 

4. Одредби што се однесуваат до работниците 
во државните установи 

Член 57 
Одредбите на чл. 9—11 и чл. 53—56 ќе се при-

менуваат и ка работниците запослени во државни-
те надлештва и установи. 

Одредбите на чл. 53—56 ќе се применуваат и 
на лицата за кои важи Уредбата за платите во 
Народната милиција („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 2̂ 53). 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 58 

Службениците ги задржуваат звањата, основ-
ните иглата м функционалните додатоци определе-
ни по досегашните прописи. 

Времето што е признаено за напредување при 
преводењето не се смета за периодски повишица. 

Член 59 
Службениците што се затечени во служба на 1 

април 1952 година а досега не се преведени од кој 
и да е разлог,, ќе се преведат по досегашните 
прописи. 

Член 60 
Звањата за кои се бара средна стручна спрема, 

а кои со прописите за звањата и платите на из-
вршните и канцелариските службеници и службени-
ците на техничко-стручните служби се распоредени 
до заклучно IX платен разред, се распоредуваат до 
заклучно VIII платен разред. 

Согласно одредбите за платите на помошните 
службеници, платите на службениците на шумар-
ско-техничката помошна служба, во звањето по-
мошен шумар, изнесува месечно 5.500 динари, а со 
политици по годините на служба до 7.500 динари. 

Член 61 
Службениците од чл. 60 ст. 1, како и службе-

ниците во звањето референт за кое се бара средна 
стручна спрема, што имаат IX платен разред, 
а спрема признаените години на службата ги испол-
нуваат условите за повисок платен разред, ќе се 
уна,предат во УШ платен разред, доколку не се 
применат одредбите на чл. 36 ст. 2 и 3 од оваа 
уредба. 

На службениците во звањето помошен шумар 
пов,птиците на плавата им се определуваат како 
и на помошните службеници спрема одредбите од 
чл. 30 на Правилникот за звањата и платите на 
канцелариските службеници. 

Член 62 
Одредбите за дополнителните плати важат и 

за службениците во дипломатско - конзуларната 
служба. 

Досегашните прописи за ресорниот (одделниот) 
додатак на службениците во ресорот иа внатрешни-
те работи остануваат во сила и по влегувањето во 
оила на оваа уредба. 

Сојузниот Државен секретар за внатрешни рабо-
ти може прописите за одделниот (ресорниот) дода-
ток да ги менува и дополнува во согласност со Со-
јузниот извршен совет. 

Додека не се донесат прописи за дополнителните 
плати остануваат во сила прописите за одделните 
додатоци во други служби. 

Член 63 
До донесување на прописите за функционални 

додатоци, решенијата за доделување на функци-
оналните додатоци ги донесува државниот секретар 
за работи на општата управа и за буџет. 

Член 64 
Прописи за приправничкиот стаж и за струч-

ните испити донесува надлежниот сојузен секре-
тар во согласност се државниот секретар за работи 
на општата управа и за буџет. 

Досегашните прописи за приправничката служба 
и за стручните испити, како и одредбите од. Уред-
бата за задолжително полагање на стручните испи-
ти на државните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 58/50) остануваат во важност и по вле-
гувањето во сила на оваа уредба. 

Член 65 
Сојузниот Државен секретар за работи на оп-

штата управа и за буџет ќе се грижи за спрове-
дувањето иа оваа уредба. 

Член бб 
Наголемување^ на основната плата по чл. 4 и 

62 ќе се исплатува сд 1 март 1954 година. 
Дополнителните плати што ќе бидат установени 

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

Член 67 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 4 
26 јануари 1954 година 

Белград 
36. 

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

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-
ните службеници во врска со чл. 11 и 20 од За-
конот за спроведување на Уставниот закон, Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И ЗА ПЛАТИТЕ НА 
УМЕТНИЦИТЕ И ПОМОШНИОТ УМЕТНИЧКИ 

ПЕРСОНАЛ 
Член 1 

Членот 6 се менува и гласи: 
5)3а персоналот во театрите и другите уметнич-

ки установи можат да се установуваат дополни-
телни плати согласно одредбите од чл. 9 до И од 
Основната уредба за звањата и платите на службе-
ниците на државните органи. 

Со прописите за дополнителните плати може за 
уметничкиот персонал ед чл. 2 ст. 1 да се предвиди 
како дополнителна плата да се установува со до-
говор уметнички додаток. 

Дополнителната плата што со дава капо уме-
тнички додаток може да се договори најповеќе за 
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една грдана, а се определува врз основа на мисле-
њето од уметничкиот совет на установата". 

Член 2 
Членот 17 се брише. 

Член 3 
Дополнителните плати што ќе бидат установени 

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

Додека не се установат дополнителните плати 
на персоналот запослен во театрите и во другите 
уметнички установи ќе им се исплатуваат досега-
шните додатоци. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 2 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

37. 
Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за д р ж а в -

ните службеници, во врска со чл. И и 20 од За -
конот за спроведување на Уставниот закон, Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ПРАВОБРАНИТЕЛИ 

Член 1 
Платите на јавните правобранители и на нив-

ните помошници се определуваат според звањето 
и годините на службата. 

Формите на платата на јавните правобранители 
и на нивните помошници со основна плата, допол-
нителна плата и, функционален додаток 

Основната плата се определува во границите 
на скалата на ил ат мите разреди од чл. 4 на Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи. 

Член 2 
Звањата на јавните правобранители и на нив-

ните помошници се распоредуваат во следните 
платни разреди: 

1) околискиот (градскиот) јавен правобранител 
сд ХГ до V платен разред заклучно; 

2) околискиот јавен правобранител што заста-
пува повеќе околии и јавниот правобранител ка 
Автономната Косовско-метохиека Област, качо и 
нивните помошници — од X до IV платен разред 
заклучно; 

3) помошникот ра јавниот правобранител на АП 
Наводима и на народната република како и помо-
шникот на Сојузниот јавен правобранител — од VI 
до Ш платен разред заклучно; 

4) јавниот правобранител на АП Војводина и 
јавниот правобранител на народната република, во 
Ш платен разред; 

5) Сојузниот јавен правобранител — во I пла-
тен разред. 

Член 3 
Дополнителните п.. ати и функционалните до-

датоци на јававте правобранители и на нивните по-
мошници се определуваат еторе д одредбите ед О-
е: -в на та уредба за :: в а г а т а и платите па службе-
ниците на државните авгови. 

Член 4 
Јавните правобранители и помошниците на јав-

ните правобранители напредуваат во истото звање 
со добивање на повисок платен разред врз основа 
на годините на службата. 

За добивање непосредно повисок платен разред 
потребно е јавниот правобранител <даосно помо-

шникот на јавниот правобранител да проведе три 
години во понизок платен разред. 

Член 5 
На јавевте правобранители и на нивиште помо-

шници им се определува платниот разред според 
годините на службата што се сметаат за напреду-
вање во СУЛ ела на Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните органа. 

Околискиот јавен правобранител, јавниот пра-
вобранител на Автономната Косов ^ко-метохѕхка 
Област, како и нивните помошници се распореду-
ваат во почетниот платен разред на своето знанце 
ако немаат повеќе од 6 години служба. 

^ Помошникот на јавниот правобранител на АП 
Војводана и на народната република, како и помо-
шникот на Сојузниот јавен правобранител — се 
распоредуваат во почетниот платев: разред на сво-
ето звање ако немаат повеќе од 12 гејшини служба. 

Ако јавните правобранители и кмазгакгге помо-
шници имаат повеќе години служба ед оние нгг'о 
се предвидуваат во претходните ставови, ќе се 
распоредат во натамошните платни разреди според 
годините на служба га. 

Јавниот правобранител на АП Војводина, ја -
вниот тлравобранител на народната република и Со-
јузниот јавен правобранител — се распоредуваат 
во платниот разред определен по чл. 2 од оваа 
уредба, без обзир на годините на службата. 

Член 6 
Другите службеници на ЈАН,РОТО ПЦ АВАОРА интел -

СТЕО што вршат работи од правната -струка ти до-
биваат звањата и платите опрема Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи. 

Член 7 
За ок ол« лактот јаван правово::..:* л-д пос л.-/ат 

две перл судски ПОЗИШИЈЈИ во V платен разред. Се-
која периодон а по ЕП ШИ ца изнесува но 700 дт.нари 
месечно. 

Пер полските пов^ааипи се даваат но службана 
должност после секои пет години служба. 

Член 8 
Во поглед надлежноста за донесување реше-

нија за распоредувањето во платим разреди, дава-
њето периодски повинлив: и и определував '?то па 
функционалниот додаток на јаеипте пгоа^оОо ж и -
тели и нивните помошници важат одредбите од 
Основната уредба за звањата и платите на е л ; , " е -
ниците на државните ор^аки. 

Член 9 
Ако јавниот правобранител одложно неп видот по-

м о ш н а биде назначен по потреба на службата на 
звањето јавен правобранител од понизок ранг, то 
запржува платниот разред на СЕЛОТО поранешно 
звање. 

Член 10 
Службениците што на денот на влегувањето во 

сила на оваа уредба се затечени во звањата јага;и 
правобранители и ни®:-и помонтидаи, се распореду-
ваат во платните ра»ре*т|и од чл. 2 на оваа уредба. 

Преводењето на овие службеници ќе се ггс-р.т^н 
сообразно одредбите од чл. 5 на оваа уре<дјба 

Член 11 
Решението за пиев одење на ј аените гаравобда-

нители и нивните помошници на нови плати го до-
несува ста рен:«:шата односно ср,ѓакот определен по 
Основната уредба за звањата и платите на службе-
ниците на државните органи. 

Член 12 
Ако околискиот јавен правобранител т р и пре-

вод ењето и ли. назначувањето во ова звање се рас-
пореда во V платен разред, не му припаѓа период-
н а повишица иако ги исполнува условите за неј-
зино добивање по оваа уредба. 
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Во овој слупао периодакагга швишица му при«* 
паѓа откога ќе поминат пет -годити од деикуг 
преземењено!, односно назначувањето. 

Член 13 
Ако оо оваа уредба не е поинаку определено, 

средбите од Основната уредба за звањата и пла-
тите на службениците на државните органи ќе се 
променуваат и на јавните правобранители и на нив-
ните ОСЖОШМИ5ЦИ. 

Член 14 
Платата по оваа уредба тече сд 1 март 1954 

година. 
Член 15 

На завежите правобранители и на иманите гвомо-
иишиде што ќе добијат помала плата изо оваа уредба, 
ќе им се наплатува разликата дрдека со унапреду-
вање во повисок платен разред или со назначува-
ње за правобранител или помошник на повисоко 
правобранителство не ќе го добијат износот што го 
имале по поранешните прописи. 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила со денот »а обја-

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

Р. п. бр. 8 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

38. 
Врз водова на чл. 13 и 94 ед Законот за држав-

ните службеници во врска со чл. 11 и 20 од Зако-
нот за спроведување на Уставниот закон, Сојуз-
ниот извршен скхвет донесува 

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

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ВО ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Членот 2 од Уредбата за звањата и платите на 

службениците во просветно-каучната служба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) се менува и гласи: 

„Платите на просветно-научните работници (во 
натамошниот текст: службеници) се определуваат 
според анголската спрема, звањето, годините на слу-
жбата и покажаниот успех во работата но скалата 
на основните плати од чл. 4 на Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи, со тоа што основните плати на слу-
жбениците што имаат звање воспитате, учител, учи-
тел ио практична настава и стручен учител, е© по-
големи во сексу платен разред за 1.000 динари, на 
службениците што имаат звање наставник за 1.250, 
а за службениците што имаат звање професор на 
средна школа за — 1.500 денари/ 

Член 2 
Зад членот 3 се додава чл. 3-а кој глади: 

^ „За службениците на просветио-научната слу-
жба во библиотеки државни архиви, музеи и сли-
чни установи, институти, заводи, виши школи, умет-
нички академии, ЕИСОКИ ШКОЛИ И на универзите-
тите можат да се установуваат дополнителни плати 
согласно соодветните одредби од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи". • 

Член 3 
Членот 5 се менува и гласи'. 
„Во просветно-научната служба можат да се 

установуваат одделни додатоци". 

Член 4 

Членот 26 се менува и гласи: 
„Функциите што повлекуваат функционален 

додаток се распоредува ат во шест функционални 
разреди со следни месечни износи: 

Функционален разред Изнеле 
I 4.000 — 6.000 

И 3.000 — 4.000 
III 2.000 — 3.000 
IV 1.500 — 2.000 
V 1.000 — 1.500 

VI 500 — 1.000 

Со посебни прописи што ги донесува Сојузниот1 

извршен совет односно републичките извршни со-
вети ќе се определи кои функции повлекуваат 
функционален додаток, распоредот на функциите во 
функционални разреди и останал ото во врска со 
определувањето на функционалниот додаток. 

Со прописите од претходниот став по исклучок 
може за највисоките функции во просветно-науч-
ната служба да се определи функционален додато« 
и до 10.000 динари". 

Член 5 

Членот 28 се менува и гласи:1 

„Одделни додатоци можат да се установуваат 
за наставниот и воспитниот персонал што работи: 

1) во местата во кои условите за живот и рабо-, 
тата се исклучително тешки; 

2) во школите (одделенијата) и другите уста-
нови за глувонеми, слепи, воспитно запуштени, 
умио заостанати, логопатски, инвалидни, туберку-
лозен и трахоматозни доца и младана; 

3) во вежбалниците: на школите за воспитани, 
учите леќите школи, вишите педагошки школи и 
филозофските и природно- математичките факул-
тети; 

4) со поголем бро<ј деца односно ученици М и со 
повеќе класови во едно одделение. 

Одделните додатоци можат да се установуваат 
и во случаи на особена потреба од наставен персо-
нал од определена специјалност во поодделни места 
или краишта. 

Прописи за одделните додатоци донесуваат ре-
публичките. извршни совети". 

Член 6 

До донесувањето на прописите од ЧЈЛ. 4 и 5 од 
оваа уредба остануваат во важност одредбите на 
Правилникот за положајните додатоци во проев ет-
но-научната служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/52) и на Правилникот за додатокот за оддел-
ните услови на работата на наставниот и воспит-
ниот персонал во школите и ^основите за дефектни* 
инвалидни и туберкулозен деца („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/53). 

Одлуката за установување на одделниот дода-
ток за асистентите на универзитетите и велики,те 
школи С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 45^53) остану-
ва во сила до донесувањето на прописите за допол-
нителните плати. 

Член 7 

Основните плати по оваа уредаба ќе се исплату-
ваат од 1 март 1954 година. 

Дополнителните плати што ќе бидат установени 
до 1 мај 1954 година ќе се исплатуваат од 1 мара? 
1954 година. 
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Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р ит. бр. 3 

26 јашари 1954 година 
Белград 

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

39. 
Врз основа на чл. 32 од Законот за еднообраз-

НЈОФО сметководство, а во врска со чл. 1 1 од Законот 
За спроведување на Уставниот закон, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ 
СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗА 1953 ГОДИНА 
Член 1 

Члшо* 13, ставот 4 од Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1953 родина 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/53) се менува и 
гласи: 

„Трсгавските претпријатија и задруги што при-
миле надокнада за намалувањево цените на тексти-
лот („Службен лист на ФНРЈ'* бр. 45/53) можат од 
остварениот платен фонд за 1953 година по извр-
шеното оданочување да исплатат за периодот од 1 
јануари до 7 ноември 1953 годазна заработка најпо-
веќе до 50% од износот на разликата помеѓу оства-
рениот и просечниот платен фонд, ао не повеќе од 
25% од просечниот платен фонд за оствареното ра-
ботао време, покрај друшите издатоци што според 
прописите паѓаат на товар на платниот фонд. Овие 
претпријатија и задруги можат за периодот од 7 
ноември до 31 декември 1953 година да исплатат за-
работка најповеќе до висината на просечниот пла-
тен фонда". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р, п. бр. 27 
26 јашари 1954 падина 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

40. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА БУЏЕТСКО-

АДМИНИСТРАТИВНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
Член 1 

Уредбата за буџетеко-административната ин-
спекција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) се 
укинува. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 27 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател ва Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

41. 
Врз основа на чл. 20 ст. 1 од Законот За спрове-

дување на Уставниот закон Сојузниот извршен со-
ве* донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕПОД-

В И Ж Н О С Т И ПРАВА 
Член 1 

На преносот на правото на своина на неподви-
ж н о с т со надокнада се плаќа на име данок од да-
ночната основица!, и тоа: 

ОД даночната основица: данок по стопата: 
преку ДО 

1) 100.000 динари 5% 
2) 100.000 200.000 » 6°/» 
3) 200.000 300.000 11 7% 
4) 300.000 400.000 а 8% 
5) 400.000 500.000 и 9% 
6) 500.000 600.000 и 10% 
7) 600.000 700.000 »> 11% 
8) 700.000 800.000 »> 12% 
9) 800.000 900.000 и 13% 

10) 900.000 1,000.000 и 14% 
11) 1,000.000 1Д00.000 »> 15,5% 
12) 1,100.000 1,200.000 19 17% 
13) 1,200.000 1,300.000 а 18,5% 
14) 1,300.000 1 >400.000 11 20% 
15) 1,400.000 1,500.000 19 21,5% 
16) 1,500.000 1,600.000 И 23% 
17) 1,600.000 1/700.000 И 24,5% 
18) 1,700.000 1,800.000 а 26% 
19) 1,800.000 1,900.000 11 27,5% 
20) 1,900.000 2,000.000 11 29% 
21) 2,000.000 а 30% 
Данокот по повисока стопа не може да биде иа* 

голтам од данокот по најблиската пониска стопа на-
галемен со разликата на даночната основица пора-
ди која би требало да се примени повисоката да-
ночна стопа. 

Член 2 
На преносот со надокнада на правата на патен« 

ти, лиценци, мостри, модели, жигови, стварната слу«* 
жбеност, правото на првенство, плодоуживање, пра-
вото на рента, како и на пренос на уделите се пла-
ќа на име данок, и тоа: 

1) на пренос на правото на плодоуживање 5% 
2) на пренос на патенти и давање лиценци 

на државата: 
а) од страна на работниците и слу-

жбениците 0,5% 
б) од страна на други лица 2% 

3) на пренос и друти права и удели 2% 
Член 3 

Даночен обврзник е продавачот на неподаижно-
ста и на правата, било да е државен орган ити 
установа, стопанска или општествена организација 
или приватно правно или физичко лице. 

Член 4 
Даночна основица е кулопродавната цена или 

вредноста на договорената надокнада односно про-
метната вредност во моментот на настанувањето на 
даночната обврска — спрема тоа која од нив е по-
голема, 

Кога за даночна основица се зема договорната 
цена, тогаш во даночната основица се засметува и 
вредноста на сите обврски (данок, долгови, чинид-
би и ел.) што купувачот ги прима на себеси, како 
и вредноста на сите товари со кои му се ограничува 
правото на полно уживање на купената неподви-
жност или право. По исклучок, при пренесувањето 
Јна неоодвижноста со обврска( надокнада) на доши-
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волино издржување за даночна основица се зема 
прометната вредност на односната неподвижност 
без обзир на вредноста на издршката. 

Ако едно лице повеќе пати во тек на една го-
дина пренесе со надокнада на ист здобиван права 
на своина на повеќе неподвижни предмети или по-
веќе делови ед ист неподвижен предмет, ќе плати 
данок на вкупната вредност на сите пренесени 
предмети или нивни делови во текот на годината 
По стопата што и' одговара на вкупната вредност. 

При преносот на правото на плодоуживање и 
правото на првенство прометната вредност на пло-
доуживањето се утврдува спрема прописите за да-
нокот на наследства и подароци. 

Член 5 
Ако сосопствениците вршат пренос на правото 

на идеална своина на неподвижност на еден или 
поголем број купувачи, за даночен обврзник се сме-
та одделно секој сосопственик на нсподвижксета, а 
како даночна основица служи одделно секој дел 
од надокнадата што ја прима неодделен сосоп-
ственик. 

Ако продавач на неподвижноста е едно лице, 
а продажбата се врши на неколку купувачи што 
купуваат идеална своина, како даночна основица 
јслужи одделно секој дел од надокнадата што прс*-
'јдаЈвачот на ^подвижноста го примил од поодделни 
'купувачи. 

Член 6 
Кога при преносот на правото на своина на 

веподвижноста по договорот за купопродажба ку-
. пу ван или продавач е државниот орган или уста-
н о в а или стопанска или општествена организација, 
I при јавената купопродазна цена на неп о движ ност а 
"ќе се смета како точна. 

Член 7 
Данокот на пренос на неподвижности и правата 

I ш ншсдвижности се плаќа во готово. 
При преносот на други права, како и при пре-

носот на удели данокот по оваа уредба може да 
"биде платен во готово или во даночни марки. 

Член 8 
Ако се врши замена на една неподвижност за 

друга (трампа) ќе се плати данок на прометната 
вредност и на едната и на другата неподвижност 
одделно, ако обврзникот не е ослободен од данокот 
по чл. 14 од оваа уредба. 

На ист начин се постапува ако доаѓа до за-
мена на едни права за други права или за непод-
вижно сти. 

Член 9 
Даночната обврска настанува во моментот на 

склучувањето на договорот за купопродажба одно-
сно за преносот на правото на своина со надокнада 
или пр отивнинидба. Ако новиот здобиван на ке-
подвижноети или право може да бара укнижба на 
правото на своина врз основа на некој правен акт 
тепаш даночната обврска наставува во моментот 
на правосилноста на тод праве« акт. 

Ако за преносот на правото на своина на не-
подвизкности е потребно одобрение од државниот 
орган, даночната обврска настанува во моментот 
кога му е соопштено на даночниот обврзник одо-
брението од тој орган за преносот на правото на 
своина на неподвижноста по склучениот договор. 
Ако договорот се склучи по добивеног© одобрение, 
даночната обврска настанува во моментот на склу-
чувањето на договорот. 

Даночната обврска мора да се пријави во срок 
од 15 дана од денот кога настанала. 

Член 10 
Ако договорот за пренос на неподвижност или 

право не е навремено пријавен од страна на да-
ночниот обврзник, ќе се изврши облог на данокот 
како да настанала даночната обврска на денот на 

пријавувањето односно на денот на откривањево 
на даночната обврска, што не исклучува да се при-
менат прописи за казните. По исклучок, по дого-
ворите за пренос на неподвижност!! што со склу-
чени и пријавени пред 1 јануари 3954 годила, по 
кои не е уште извршен облог на данокот на нисмет, 
ќе се обложи данокот на промет е пр е ж даночна'; а 
основица и по даночната стопа што навела па 31 
декември 1953 година. 

Член 11 
Данокот на промет по оваа уредба мора да се 

уплати во срокот определен за пријава по членот Ѕ. 
Данокот на промет на н еп од ви,к З : Е УЛГИ се плаќа 

при филијалата на 'Народната банка на ФНРЈ од-
носно при оној финансиски орган на народниот од-
бор на околината (градот, градската с и т а н а со 
одделни праз а) на чие подрачје се НАОЃА И З П С Д Б И -
жноста што се пренесува, а да но?, от ла промет нај-
права — при филијалата на Пар однета бс. нк.а га. 
ФНРЈ односно при финансискиот орган на народ-
ниот одбор на околината (градот, градската стотина 
со одделни права) на чие подрачје се наоѓа живеа-
лиштето (седиштето) на даночниот обврзник. 

Преносот на правото на своина на неподвижно -
ста на новиот здобиван не смее да се вапише во 
земјишните книги без доказ за платежниот данок. 
Како доказ ќе се смета званична потврда од надле-
жниот финансиски ертан. 

Член 12 
Купувачот на ^подвижноста и на правата га-

рантира солидарно со продавачот за данокот по 
оваа уредба. 

Член 13 
Кога со јавна исправа ќе се дока лее зклт-; 

или деломично-неизвршување на договорот или на 
друг правен акт за пренос на неподвижност^ или 
права поради некаква пречка што стапала поза-
висно од волјата на странките, платецот на Ои ој 
данок има право на враќање на соодаст^от дел 
од платениот данок. 

Член 14 
Данокот на пренос на неподкпишоеш не се 

плаќа: 
1) кога се врши пренос на по-

меѓу државните органи и устанци и егоист*.'ките 
и општествените организации; 

2) кога се врши размена на неподвч: по-
меѓу државните органи и устап ОБИ И стопанските 
и општествените орг ание ал УНИ од една страна 1» при-
ватните правни и физички лица од друга страна. 
Ако во стај случај приватните правни и Физички 
лица прима ат разлика за вредноста помеѓу даде-
ната и приманата неподвижност, должни се да пла-
тат данок: на таа разлика; 

3) кога по одлука оа државниот орган се врши 
размена на неподвижност со цел за апо»н.дирање 
(составување на е дно делови на неподвиБ^ности од 
ист сопственик); 

4) кога на државата се врши пренос НА про БОТО 
на скочна на непо движно сти поради к а л ф у в а њ е 
обврските спрема општествената заедница (зајреди 
отплата на данок и др.); 

5) кота се в отпи пренос на станбени згради на 
работниците и службениците што се времено осло-
бодени од данокот на доход. 

Член 15 
Во сето друго што не е пропишано во оваа 

уредба согласно ќе се , применуваат одредбите од 
Уредбата за данокот на промет („Службен лис* на 
ФНРЈ" бр. 55/53). 

Член 16 
Со денот на почетокот на примената »а оваа 

уредба престанува да важи делот V — Добра — од 
Тарифата на данокот на промет („Службе« додо »а 
ФНРЈ" бр. 1/53 и 55/53). 
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Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 65 
26 Јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

42. 

Врз основа ка чл. 81 од Уставниот закон, а во 
врска со чл. 20 тач. 1 од Западног за спроведување иа 
Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

РАБОТНИ ПРОСТОРИИ ВО ЗАКУП 
Член 1 

Во Уредбата за издавање работни простории во 
закуп („Службен лист за ФНРЈ", бр1 12/бЗ) по чле-
нот 2 се внесува нов член 2а, кој гласи: 

„Место согласно определување закупнина (чл. 
1 ст. 2), народните одбори можат: 

а) да донесат тарифа со која ќе биде пропишан 
износот на закупнината задолжителен за странки-
те, или тарифа со која ќе биде пропишан најмалиот 
износ ва закупнината под кој странките не можат 
согласно да Ја определуваат висината на закупни-
ната, или 

б) да пропишат друг начни за определување за-
ку гшшш со кој ќе се обезбеди висината на закуп-: 
падната која им одговара на условите на пазарот". 

Член 2 
Оваа, уредаба влегува во сада со денот на објаву-

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

Р. п. бр. 52 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републикава, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

43» 
Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон, а во врска со чл. 28-а 
од Законот за таксите, Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАКСЕНАТА 
ТАРИФА ОД ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ 

Член 1 
Во тарифниот број 3 на таксената тарифа од 

Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
68/46, 104/47 и 49/51) се додаваат забелешки кои 
гласат: 

,/Забелешка I 
Стопанските организации што вршат надворе-

шно -трговско посетување и кои сз занишани во над-
ворешко-трговсхиот регистар или кои вршат извоз 
односно увоз врз основа на одделно одобрение 
спрема прописите' што важат, плаќаат една такса 
ПО" тон. 2 од ОБОЛ тарифен број на сито пакети и 
колеги на еден ЕНД стока што ги извезуваат или 
увезуваат во еден збирен вагон. 

Забелешка П 
Пратките што содржат урнеци на стоки (мо-

стри), а што ги примаат од странство односно пра-
ќаат во странство стопанските организации што вр-
шат надБорешно-трговско иселување и кои се з а -
пишани ЕО падворешко-тргоБскиот регистар или кои 
вршат извоз односно увоз врз основа на одделно 

одобрение спрема прописите што важат, не подло-
жуваат на плаќање такса по тон. 2 од овој тари*, 
фен број." 

Оваа уре; от иа обја-
вувањето во РЈ" 

Р. п. бр. 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката* 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

44. 

Врз основа иа Одлуката на Сојузната народна 
скупштина за ВЈремени стопански мерки до доне-; 
суваљето иа општествените планови за 3954 годи* 
на, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДАВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЛАТЕН 
ФОНД ДО ДОНЕСУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ-; ј 

ТЕ ПЛАНОВИ ЗА 1954 ГОДИНА 
< I 

1. Пресметковниот платен фонд по Уредбата за 
утврдување и расподелба иа вкупниот приход ват 
стопанската организација и другите прописи што 
се донесеш! со важност од 1 јашу ари 1954 година, 
се пресметува врз основа на просечните неодано-: 
мени заработил пропишани во 1953 година (12.000 
динари за I категорија запослени лица, 8.800 за Пг 
категорија, 7.000 за Ш категорија и 6.000 за IV ка-:ј' 
тегобија со одобрените наголемувале по прописите^-, 
од 1953 година) и ма начинот како е утврдеше про*! 
сеаниот платен фонд по 1 април 1953 година. Во 
пресметковниот платен фонд, во смисла на оваа)' 
точка, влегува и износот »а издвгоапигге што по про-
писите од 1953 година му се додавани на просеч-
ниот платен фовд како .нводаночливи. 

Пресметковниот платев! фонд утврден во смисла 
»а првиот став служи за утврдување добивката на 
стопанската организација. 

Стопанските организации можат да го поди-
гаат на име платенфонд износот што го оствариле 
во 'пресметковниот период, а најмногу до ниската* 
на просечно печатениот платен Јфонд во 1963*Јр* 
ДЖНа ̂ бо еден работен час за работниците, односно 
по еден месец са службениците. 

3. Разликите помену износите исплатени пр 
претходната точка и пресметковниот платен' фонд 
утврден ио ноч. 1 о д о в а а одлука ^ „ и ^ л а т х ш ^ В Д 
тбЅЅѕф на дббШката^што' постанува на стошнсвзата 
оргаЅШадаЈа: " ' ^ - -

4. ТочГ IV од Одлуката за примена на планските 
инструменти за 1954 година {„Сл. лист на ФНРЈ" бр. 
52^53) се става вон сила. 

5. Ова одлука в а ж и од донесувањето на вре* 
меките плански инструменти за 1954 година од стра-
на на народните републики и околиите (градовите) 
до донесувањето иа општествените планови за 1954 
година, со тоа што пресметката да се применува од 
1 јануари 1954 година. 

6. Пресметките врз основа на оваа одлука се 
сметаат како времени пресметки до у тер давањето 
на п}ресметков!Ните плати во Сојузниот општествен 
план за 1954 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 71 
28 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 
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45. 
Врз основа на Одлуката на Сојузната народна 

скупштина за времени стопански мерки до донесу-
вањето на општествените планова чп ,ГХ{Н година, 
Сојузниот 1131: 

В У К А 
ЗА ИЗМЕНА к ВРЕМЕНАТА 

ОДЛУКА _ гил ЈТ глорије. к>\Ј ^ХОПАНСТВОТО 

1. Во Вре гасната одлука за регресите во стопан-
ството (».Службен лист на ФНРЈ"' бр. 52/53) во точ. 
I под 2-6) зад зборовите „прибор за пчеларство" се 
додаваа* зборовите „освен резервните делови во 
вредност до 500 динари". 

2. Одредбата на тон. I под 2—в) се менува и 

гласи: 
„в) е чедни вештачки ѓубриња: 

суперфосфат 36% 
калциумцијанамид и нитрофоскал 68% 
амснсулфат — домашен 55%! 
азотни ѓубриња од увозот 61% 
калееви ѓубриња од увозот и То-

масова згура 49%" 
3. Одредбата на тон. I под 2 — г) се менува и 

гласи* 
„Сретена за заштита на растенијата: 
— домашни средства: 

ДДТ — течен 74% 
ДДТ — прав 60% 
средства врз база на динитро-

ортокрезол 75% 
ник. атински средства 84% 
други средства за заштита на расте-

нијата (освен син камен и зелена 
галица) 50% 

— увозни средства: 
паратионски и хормонални 
средства за сузбивање плевели 60% 

други средства за заштита на расте- ® 
мијата с&вен сумпор и живин прав 30%" 

4. Во тач I под 4) место зборовите „од постигна-
та малопродавна цека" се стасаат зборовите „од 
продаваната цона што ќе ја постигнат оз продажбата 
на ;а:лен па определени потрошувачи''. 

5. Во точ. I под 5) регрес за секој килограм ам-
балажа од бел лим што е потрошен за продадените 
производи за индустријата на конзерви изнесува 200 
динари, а не ЗОО динари. 

6. Точ. П се менува и гласи: 
„На стопанските организации во гранката на 

поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај им се 
доделуваат во 1954 година следни надокнади: 

а) во гранката на поморскиот сообраќај: 
На претрпи ј аги сто „Јадранска линиска пловид-

ба — Риска, на име покритие на губитниците на брзи 
и патничко-товарки лиигг и и на име надокнада за 
износ на одобрените повластици на корисниците на 
превозот, што уживаат попуст ед редовната возна 
цена врз основа на сојузните простиш — 800 000.ООО 
денари; 

б) во гранката на речниот сообраќај: 
На претпријатието „Југословенско речно бро-

дарство" — Белград, на име надокнада за износот 
на одобрените нсп лас тини на корисниците на пре-
возот, што уживаат попуст од редовната возна цена 
врз основа на сојузните прописи, — 42,000 ООО ди-
нари; 

в) во гранката на воздушниот собраќај на прет-
пријатието „Југословенски аеро-трансиоЈУг" — Бел-
град,, за секој извршен ави о - ки ломет ар по денари 
232,15 егзема одобрениот план на летањето. 

Се овластува сојузниот Државен секретар оа 
Баботи на народното стопанство да ја пропише по-
стапката за исплата на надокнадите по оваа точка*'. 

7. Оваа времена одлука ќе се применува од 1 
јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 70 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен сонет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е р. 

Потпретседател. 
Едвард Кардељ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
ф р о н а 

Уредба за заемите за инвестиции во сто-
панството — — — — — — — — 

30. 

31. Уредба за кредитите за обртни средства го 
други краткорочни кредит^ — __ ^ — 

32. Уредба за заедниците на електростопан-
ските претпријатија — — — — — — 

33. Уредба за градежните претпријатија — 

34. Уредба за банките и штедилниците — — 

35. Уредба за измени и дополненија на Основ-
ната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи — — — 

36. Уредба за измени и дешо лиени ја на Уред-
бата са работните ода оси и платите на 
уметниците и помошниот уметнички пер-
сонал — — — — — — — — — — 

37. Уредба за платите на јавните правобрани-
тели — — — — — — — — — — 

38.-Уредба за измели и дополненија на Уред-
бата за звањата и платите на службени-
ците во просветно-научи ата служба — — 

39. Уредба за измени на Уредбата за завр-
шните сметки на стопанските органи-
зации за 1953 година — — — — — — 

40. Уредба за укинување на Уредбата за бу-
џетеко-администратнената инспекција — 

41. Уредба за данокот на промет на ЕОГРСДОВИ-
жности и права — — — — — — — 

42. Уредба за дополнение на Уредбата за из-
давање работни простории во закуп — — 

43. Уредба за измени и дополненија на таксе-
ната тарифа од Законот за таксите — — 

44. Одлука за утврдување пресметковниот 
платен фонд до донесувањето на опште-
ствените плано ЕИ за 1954 година — — — 

45. Времена одлука за измени и дополненија 
на Времената одлука за регресите во сто-
панството — — — — — — — — '— 
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Издавач: „Службен лист па ФНРЈ" — новинско- издавачка установа — Белград, Улица Краљевиќ* 
Марка бр. 9 — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешови«, Улица Краљевина Марка бр* 
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