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323. 
Врз основа на чл. 81 ст. 3 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Во Уредбата за организацијата и работењето на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/54 и 46/55) се вршат измени и дополненија, 
така што нејзиниот дречи стен текст да гласи: 

УРЕДБА 
за организацијата и работата на Сојузниот 

извршен совет 
I. ДЕЛОКРУГ И СОСТАВ НА СОВЕТОТ 

Член 1 
Со]узниот извршен совет, како извршен орган 

на Сојузната народна скупштина, ги врши поли-
тичко-извршните работи од надлежноста на феде-
рацијата во рамките на делокругот што е определен 
со СОЈУЗНИОТ Устав и закони. 

Сојузниот извршен совет ги врши само оние 
управни работи што врз основа на законот се из-
речно ставени во негова надлежност. 

Член 2 
- Сојузниот извршен совет ги врши работите од 

својата надлежност врз основа на Уставот, законите 
и другите акти на Сојузната народна скупштина, а 
на начинот утврден со одредбите на оваа уредба. 

Со оваа уредба се определува и начинот за 
вршење на правата и должностите на Сојузниот 
извршен совет спрема Сојузната народна скупшти-
на утврдени со Уставот. 

За правата и должностите на Сојузниот извр-
шен совет спрема сојузните органи на управата ва -
жат одредбите од Законот за државната управа И 
од %ваа уредба. 

Член 3 
^Сојузниот извршен совет се состои од на ј малу 

петнаесет членови што, согласно чл. 82 ст. 1 од 
Уставниот закон, ги избира Сојузната народна скуп-
штина од редот на членовите на Сојузниот собор. 
Претседателите на републичките извршни совети 
според положбата се членови на Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 4 
Сојузниот извршен совет може да и* предложи 

на Сојузната народна скупштина да го зголеми или 
намали бројот на членовите на Советот, или да из -
бере односно да разреши одделен член на Советот. 

И. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И 
СЕКРЕТАР 

Член 5 
Претседателот на Републиката е претседател на 

Сојузниот извршен совет. 
Сојузниот извршен совет има двајца или повеќе 

потпретседатели и еден секретар. 
Член 6 

Претседателот го претставува Сојузниот извр-
шен совет. 

Претседателот ги потпишува уредбите, одлуките 
за ратификација на меѓународни договори и други 
спогодби што ги ратификува Советот, како и одлу-
ките за установување и укинување на политичките 
претставништва на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија во странство. 

Член 7 
Во случај на отсутност или подолга болест, 

Претседателот на Републиката го заменува потпрет-
седателот на Советот "што ќе го определи Советот. 

Член 8 
Претседателот на Републиката има свој ка-

бинет. 
На чело на Кабинетот на Претседателот на Ре-

публиката е генералниот секретар на Претседателот 
на Републиката, што има положба на државен се-
кретар. " * 

Генералниот секретар ги назначува и разрешува 
службениците на Кабинетот, доколку одделни виши 
службеници не назначува Претседателот на Репу-
бликата. 

Организацијата на Кабинетот ја пропишува 
Претседателот на Републиката. ^ 

Член 9 
Потпретседателите ги вршат работите опреде-

лени со оваа уредба, како и други работи што ќе 
им ги определи Советот. 

Потпретседателот што ќе го определи Советот 
донесува решенија за службеничките односи на 
службениците што ги назначува Советот. 

Член 10 
Секретарот на Сојузниот извршен совет ги под-

готвува седниците на Советот, се грижи за доста-
вувањето на заклучоците на Советот до сојузните 
органи на управата и до другите државни органи 
и може да бара од нив извештаи и податоци за 
спроведувањето на тие заклучоци, го чува држав-
ниот печат и оригиналните текстови од законите, 
уредбите и од другите по описи на Советот, води 
кореспонденција од името на Советот и врши други 
работи што ќе му ги определи Советот. 

Секретарот дава од и™его wa Советот согласност 
на решенијата за службеничките односи на слу-
жбениците од 1 врста, освен оние тито ги назначува 
Советот, и донесува други решенија за кои ќе го 
овласти Советот. 

Секретарот има право на за извр-
шување на претсметката на Сојузниот извршен 
совет. 

Во случај на отсутност или спреченост на се-
кретарот на Советот, него го заменува членот на 
Советот што од Советот му е определен за заменик. 

Член 11 
По својот избор Сојузниот извршен совет на 

првата седница од редот на своите членови избира 
потпретседатели и секретар. Тие се избираат на 
време на кое е избран Советот. 

Пред да избере потпретседатели, Советот одлу-
чува колку потпретседатели ќе избере. 

Изборот на потпретседатели и секретар се врши 
врз основа на поединечни предлози. Предлози може 
да подаде секој член на Советот. 
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Ако има двајца или повеќе кандидати, избран 
е оној кандидат што добил најголем број гласови. 

Советот може да ги разреши потпретседателите 
и секретарот и пред истекот на времето на кое се 
избрани. 

111. РАБОТА НА СОВЕТОТ 
1. Седници 

Член 12 
Сојузниот извршен совет одлучува за работите 

од својата надлежност во седница, освен ако за 
решаваше на одделни работи со оваа уредба е опре-
делено поинаку. 

Член 13 
Седниците на Советот ги свикува претседателот 

или еден од потпретседателите. 
Седница ќе се свика и по барање од најмалу 

пет членови на Советот. 
Поканата на седница содржи и предлог за дне-

вен ред на седницата. 
На членовите на Советот ќе им се достави на ј -

доцна на три дена пред седницата материјал за 
секое прашање предложено за дневниот ред на за-
кажаната седница. 

Советот може да определи еден постојанен ден 
за периодично одржување на своите седници. 

Член 14 
На седниците на Советот им претседава претсе-

дателот на Советот. 
• Кога претседателот не присуствува на седни-

цата, претседава еден од потпретседателите. 
Член 15 

Дневниот ред на седницата го утврдува Соју-
зниот извршен совет врз основа на предлогот од 
Коооданациониот одбор. 

Во случај на итност Советот може да одлучи да 
стави на дневен ред и прашање за кое на члено-
вите на Советот претходно не им е доставен мате-
ријал. 

Член 16 
Во текот на претресот или по завршениот пре-

трес Советот може да одлучи предлог на пропис 
или друго прашање да симне од дневниот ред, како 
и предлогот да му го врати на одборот или на ко-
мисијата на проучување, или изработката на нов 
нацрт да му ја довери на надлежниот државен се-
кретаријат односно на секретаријатот на Советот. 

Член 17 
Советот одлучува со мнозинство гласови од 

присутните членови. 
Гласањето е јавно и се врши со дигање рака 

или поименично. 
Член 18 

За седниците на Советот се води записник, кој 
ги содржи дневниот ред и заклучоците донесени 
по одделни прашања. 

Секој член на Советот има право да баш него-
вите предлози и изјави да се внесат во записникот. 

За водењето на записникот се грижи секретарот 
на Сојузниот извршен совет. 

Секретарот на Советот е должен пред наред-
ната седница да им го стави записникот од седни-
цата на увид на членовите на Советот. Ако на на-
редната седница ниеден член од Советот не стави 

белешка на записникот, записникот го заверуваат 
претседателот на Советот, односно потпретседателот 
што претседавал на седницата, и секретарот на Со-
ветот. 

Советот може да одлучи за седницата да се во-
дат стенографски белешки. 

2. Права и должности на членовите на Советот 
Член 19 

Членовите на Сојузниот извршен совет имаат 
право и должност да присуствуваат на седницата 
на Советот и да учествуваат во претресот и во гла-
сањето. 

Член на Сојузниот извршен совет може пред 
седницата или на седницата да предлага да се ста-
ви одделно прашање на дневен ред. Предлогот ста-
вен пред седницата му се упатува на секретарот на 
Советот. 

Член 20 
Секој член на Советот за време претресот на 

определената точка од дневниот ред може да пред-
лага измени и дополненија в6 нацртите на прописи 
односно во предлозите, како и да подава предлози 
определено прашање да се симне од дневниот ред 
и да се упати на работа до одборот, до комисијата, 
до државниот секретаријат или до р~-кг»етаршатот 
на Советот. Овие права членовите ги вршат се' до-
ставањето н а определеното прашање на гласање. 

Член 21 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да учествуваат во работата на одборот и комиси-
јата чии се членови, како и да го претставуваат 
Сојузниот извршен совет во Сојузната народна 
скупштина, во нејзините домови, во одборите и ко-
мисиите на Скупштината и на домовите или пред 
други установи и органиазции кога ќе ги овласти 
за тоа Советот. 

Членовите на Советот можат да учествуваат и 
во работата на одбор чии членови не се, но не мо-
жат да учествуваат во гласањето. 

3. Прописи и други лчта на Советот 
Член 22 

Советот ги донесува своите правни акти во вид 
на уредби, одлуки, упатства, решенија и смерници. 
Сите овие акти се утврдуваат во писмена форма. 

Советот може да донесува и заклучоци и обја-
сненија. 

Член 23 
Со уредба Советот донесува општи одредби за 

извршување на закони. 
Со уредба се ратификува ат меѓународните дого-

вори и другите спогодби цгто имаат карактер на 
општи прописи, се пропишува организацијата и 
работата на Советот, организацијата на сојузните 
државни секретаријата обивањето и организаци-
јата на самостојните сојузни органи на управата и 
на самостојните установи што ги оснива Советот, Ј\ 
се утврдуваат општите начела за организ апи јата и 
работењето на органите на државната управа и на 
самоуправните установи 

Советот донесува одлуки кога тоа е предвидено 
со закон или со уредба, кога решава за одделни 
прашања* и мерки од општо значење, како и за 
други прашања од поопшто значење што не се уре-
дуваат со уредби или упатства. Советот ги донесува 
во форма на одлука и актите ратификација на 
меѓународни ДОГОВОРИ И спогодби што немаах ка -
рактер на општи прописи, за установување и уки-
нување на политички претставништва на Федера-
тивна Народна Република Југославија во странство, 
за распуштање на С о б н а т а народна скупштина 
односно на Сојузниот собор во случат на несогла-
сност на домовите, за распишување избори за Скул-
птурата, како и за групно помилување. 

Заради извршување на прописите се утврдуваат 
со упатство правилата за постапување и работење 
на сојузните органи на управата, за вршење управ-
ни работи од страна на тие органи, како и за орга-
низирање извршувањето на законите и на пропи-
сите на Сојузниот извршен совет. 

Советот со решение одлучува за назначувања 
и разрешувања, за поединечни помилувања, за од-
делни конкретни прашања, за давање согласност 
на актите на други органи установи и организации, 
за поништување, укинување и запирање на актите 
на други органи, установи и организации, како и 
во другите случаи п р е п и л е ™ со прописите. 

Член 24 
Советот донесува заклучок за начелните праша-

ња и ставови, за утврдувањето на планот за под-



Среда, 20 јуни 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ - Број 26 — Страна 3 

гогв ување прописи и други акти и мерки, како и во 
другите случаи за кои не одлучува со други акти. 

Член 25 
Советот со објаснение може да ја утврди сми-

слата на одделна одредба од уредба. Ова објаснение 
е задолжително. ' 

Член 26 
Освен актите што задолжително ги потпишува 

претседателот на Советот прописите и другите акти 
донесени на седница на Советот што се објавуваат, 
ги потпишуваат претседателот или потпретседателот 
на Советот што претседавал на седницата и секре-
тарот на Советот, а решенијата што не се објаву-
ваат ги потпишува секретарот на Советот. 

IV. ВНАТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИ-
НОТ НА РАБОТАТА 

Член 27 
За подготвување и претресување на прашаната 

од делокругот на Советот и за организирање на 
својата работа и вршење одделни работи определени 
со оваа уредба, Советот формира одбори, комисии 
и стручни совети и им доверува определени дол-

жности на своите членови. 
1. Одбори 
Член 28 

Сојузниот извршен совет ги има следните од-
бори: 

1) Координационен одбор, 
2) Одбор за внатрешна политика, 
3) Одбор за перспективен општествен план, 
4) Одбор за стопанство, 
5) Одбор за просвета и култура, 
6) Одбор за народно здравје, 
7) Одбор за социјална политика, и 
8) Одбор за организацглоно-управни прашања. 
Советот со своја одлука може да формира и 

други одбори, како и да ги укинува и спојува по-
стојните. 

Член 29 
Координациониот одбор го сочинуваат потпрет-

седателите, секретарот и членовите на Советот што 
ги именува Советот. Еден од потпретседателите е 
претседател на Одборот. 

Претседателот и членовите на другите одбори 
ги именува Сојузниот извршен совет од редот на 
своите членови, а може да ги именува и од редот 
на сојузните народни пратеници, на членовите на 
републичките извршни совети, на претставниците 
на Сојузот на синдикатите на Југославија и на 
други општествени организации и установи, или од 
редот на вишите сојузни службеници и други струч-
њаци. Претседателите на одборите се членови на 
Сојузниот извршен совет. 

Составот и бројот на членовите на одборите го 
определува Советот со одлука за именување чле-
нови на одборите. 

Одлуката за именување претседатели и членови 
на сите одбори се објавува во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Член 30 
К ооо дин а ционист одбор: 
составува предлог на дневниот ред на седницата 

на Советот; 
ја ускладува работата во Советот; 
ги претресува прашањата и ги утврдува нацр-

тите и предлозите на Прописи што се однесуваат на 
општествениот, државниот или стопанскиот систем, 
на надворешната политика или на народната од-
брана; 

ги претресува прашањата за законитоста на 
актите од органите, установите и организациите над 
кои надзор во поглед на законитоста на работата 
врши Сојузниот извршен совет; 

донесува решенија и одлуки по определени ра-
боти од надлежноста на Советот за кои ќе го овла-
сти Советот. 

Решенијата и одлуките во смисла на претход« 
ниот став се донесуваат како акти на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 31 
Во делокруг на Одборот за внатрешна П О Л И Т И К А 

спаѓаат прашањата на внатрешните работи, на пра-
восудството и обвинителството, имотнопр авните пра-' 
т а њ а , како и другите прашања на внатрешната 
политика што не се во делокруг на други одбори. 

Во делокруг ва Одборот за перспективен опште-
ствен план спаѓаат прашањата на подготвувањето 
и спроведувањето на перспективниот општествен 
план. 

Во делокруг на Одборот за стопанство спаѓаат 
прашањата на стопанската политика, прашањата 
за подготвување годишни општествени планови^ 
како и утврдувањето на предлогот на сојузниот 
буџет. 

Во делокруг на Одборот за просвета и култура 
спаѓаат прашањата на школството, културата и 
просветата, на научните установи, иа организации 
јата на научната работа и на физичката култура. 

Во делокруг на Одборот за народно здравје! 
спаѓаат прашањата на здравствената заштита и иа 
здравствените установи. 

Во делокруг на Одборот за социјална политика 
спаѓаат прашањата на социјалната заштита, на со-
цијалното осигурување и на работните односи. 

Во делокруг на Одборот за организационо-упра®-* 
ни прашања спаѓаат прашањата на организацијата 
на управата, на општата управа и на службенич-
ките односи, претресувањето и давањето мислење 
за претсметките на сојузните органи на управата и 
на установите што се финансираат од сојузниот 
буџет, како и другите управни прашања што не се 
во делокруг на други одбори. 

Член 32 1 
Одборите во рамките на својот делокруг: 
претресуваат прашања од надлежноста на Со-* 

ветот и му предлагаат на Советот донесување соо-
дветни заклучоци и мерки; 

ги утврдуваат нацртите на закони и предлозите 
на прописи на Сојузниот извршен совет; 

му предлагаат на Советот донесување соодветни 
акти и мерки во врска со неговото право на надзор 
над законитоста на работата на самостојните сојузни 
органи на управата и на самостојните установи и 
организации^, 

даваат мислење за предлозите што самостојните 
сојузни органи на управата и самостојните установи 
и организации согласно прописите му ги поднесу-
ваат на Советот; 

им даваат мислење на сојузните органи на упра-
вата за начелните прашања во врска со извршува-
њето на закони, на други прописи и на заклучоци 
на Советот; 

донесуваат заклучоци за подготвување на на* 
црти и материјали од делокругот на Советот; 

даваат од името на Советот согласност на пра«« 
вилниците и на другите акти на сојузните органи на 
управата и на самостојните установи и организации 
за кои е пропишана согласност, а за кои тоа ќе го 
определи Советот. 

Одборите во рамките на својот делокруг можат 
да бараат од сојузните органи извештаи за извр-
шувањето на сојузните закони и прописи. 

Член 33 
Одборите се должни да соработуваат со надие-* 

жните одбори и комисии на Сојузната народна скуп-
штина, како и начелни и други прашања од значи-
телно политичко значење од својот делокруг во со-
гласност со Сојузниот извршен совет да предлагаат 
за дневен ред на Скупштината, на нејзините до-* 
мови, одбори и комисии. 

Член 34 
Одборите работат во седници. 
Претседателот на одборот ги свикува и подго-

твува седниците, им претседава и се грижи за из-
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вршу вашето на заклучоците. Претседателот во слу-
чај на спреченост го заменува еден од членовите 
на одборот што ќе го определи одборот. 

Одборите донесуваат полноважни заклучоци со 
мнозинство гласови од присутните членови. 

Член 35 
Претседателот на одборот, во рамките на дело-

кругот на одборот, ги врши правата и должностите 
на член на Сојузниот извршен совет определени во 
чл. 46 од оваа уредба. 

Одборот може да го овласти претседателот, во 
смисла на заклучоците на одборот да ги дава про-
пишаните согласности и да се грижи за вршењето 
и на други работи од делокругот на одборот. 

Член 36 
Одборите можат да повикуваат на свои седници 

државни секретари, државни потсекретари и секре-
тари во Советот, како и други виши службеници и 
стручњаци, зарада давање објасненија и мислења 
по определени прашања. 

Секретарот за законодавство и организација и 
претседателот на Правниот совет можат да прису-
ствуваат на седниците на сите одбори кога се на 
дневен ред нацрти на закони и на други прописи, 
а секретарот за општи стопански прописи кога се 
на дневен ред прописи и прашања од областа на 
стопанството. Тие можат по спогодба со претседате-
лот на одборот да ги овластат своите непосредни 
заменици да присуствуваат на седниците. 

Член 37 
Сојузните државни секретаријата и секретари-

јатите на Сојузниот извршен совет се должни да 
обезбедат извршување на заклучоците на одборите 
на Сојузниот извршен совет, да вршат за нив опре-
делени стручни работи во рамките на својот дело-
круг, како и да подготвуваат нацрти на прописи и 
на други акти што ќе ни ги доверат тие. 

Одборите на Сојузшк>т, извршен совет можат да 
формираат стручни комисии за разгледување на 
одделни прашања и за подготвување на нацрти на 
закони и на други прописи' и акти на Советот, еко 
се работи за прашања од делокругот на повеќе со-
јузни органи. 

ЧЈКЈН 3 6 
За седниците на одборот се води записник во 

кој се внесуваат заклучните донесени на седницата. 
Записникот го заверува претседателот. 

2. Комисии 
Член 39 

Сојузниот извршен совет ги има следевте по-
сто јади комисии: 

1) Административна комисија, 
2) Комисија за помилувања, 
3) Комисија за прашања на продуктивноста на 

трудот и за работни односи. 
Постојаните комисии се ©сливаат, се спојуваат 

и се укинуваат на ист начин како и одборите на 
Советот. 

Претседателот и членовите на постојаните ко-
мисии ги именува Сојузниот извршен совет од ре -
дот на своите членови, а одделни членови може да 
именува и од редот на сојузните народни пратеници, 
стручњаците и претставниците на одделни установи 
и организации. 

Членови на Административната комисија и на 
Комисијата за помилувања се именуваат само од 
редот на членовите на Советот. 

Член 40 
Административната комисија врши работи од 

надлежноста на Сојузниот извршен совет и доне-
сува решенија во управната постапка и други кон-
кретни решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот .извршен совет што ќе ги определи Со-
ветот со своја одлука. 

Член 41 , 
Комисијата за помилувања проучува и подго-

твува предлози до Советот за групни помилувања, 
како и предлози за поединечни помилувања. 

Решението за поединечно помилување е донесено 
ако со предлогот од Ком,иси јата за помилувања се 
согласи претседетелот односно овластениот потпрет-
седател на Советот, а го потпишува претседателот 
односно овластениот потпретседател на Советот 

Член 42 
Комисијата за прашања на продуктивноста на 

трудот и за работни односи ги проучува и го органи-
зира проучувањето на прашањата за продуктивно-
ста на трудот, на работните односи, на стручните 
кадри и на платите во стопанството, подготвува 
предлози за Сојузниот извршен совет и довесува во 
областа на платите врз основа на прописи решение 
од надлежноста на Советот, 

Член 43 
Во поглед на начинот за работа и за одлучу-

вање на комисиите важат одредбите ед оваа уредба 
за начинот за работа и за одлучување на одборите. 

Член 44 
Сојузниот извршен совет може за подготвување 

на одделни предлози, како и за вршење на други 
работи од сво]ата надлежност, да формира времени 
комисии. 

Сојузнит извршен совет може да ги овласти вре-
мените комисии да донесуваат одделни решенија 
од надлежноста на Советот. 

Делокругот и овластувањата на времените ко-
мисии се утврдуваат со одлуката за нивното осни-
вање. 

Член 46 
Претседателот и членовите на времените коми-

сии ги именува Сојузниот извршен совет од редот 
на своите членови, а може да ги именува и од ре-
дот на други граѓани. 

Претседател на времената комисија мора да 
биде член на Сојузниот извршен совет. 

3) Посебни должности на одделни чаешмш на 
Советот 
Член 46 

Сојузниот извршен совет може на одделни чле-
нови да им ја довери грижата за проучувањето на 
определени прашања и за подготвувањето на пред-
лози за кои одлучува Советот, како и за спроведу-
вањето на заклучоците ва Советот и на негови*!« 
одбори но тие прашања. Одделев одбор може во 
рамките на својо« делокруг да му ја »овери истата 
должност на свој член кој е член на Сојузниот 
извршен совет. 

Заради спроведување на заклучоците на Сове-
тот и на неговите одбори членот на Советот, во рам-
ките на доверената му должност, соработува со над-
лежните органи на управата и за таа цел може да 
организира состаноци и советувања и да бара из-
вештаи од органите на управата. 

Членот на Советот ја следи работата на орга-
ните на управата по прашањата што му се ставени 
во должност и За тоа го известува Советот и над-
лежните одбори. 

Членовите на Советот не можат да бидат овла-
стени да донесуваат решенија. 

Членовите на Советот на кои им се ставени во 
должност определени работи, во тие работи се изве-
стители на седниците на Советот и на неговите 
одбори. 

4) Стручни совети на Извршниот совет 
Член 47 

Сојузниот извршен совет може како свои сове-
тодавни органи за одделни области да формира 
стручни совети. 

Претседателот и членовите на стручните совети 
ги именува Сојузниот извршен совет од редовите 
на претставници на општествените организации и 
установи и на стручните здруженија, како и од ре-
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дозите на јавните работници и истакнати струч-
њаци. 

Делокругот и начинот за работа на советите се 
утврдува со уредба. Со уредбата може да се утврди 
за кои прашања е потребно задолжително да се 
бара мислење од стручниот совет. 

Член 48 
Сојузната народна скупштина, нејзините до-

мови, одбори и комисии, како и одборите и коми-
сиите на Сојузниот извршен совет, можат да бараат 
од стручните совети на Извршниот совет мислења и 
предлози по определени прашања од нивниот дело-
круг. 

Стручниот совет е должен да стави на дневниот 
ред секое прашање што ќе му га упатат органите 
од претходниот став. 

Одборите и комисиите на Сојузниот извршен со-
вет заедно со своите предлози му го поднесуваат на 
Извршниот совет и мислењето на надлежниот стру-
чен совет ако не ќе се согласат со мислењето на 
стручниот совет. 

Член 49 
Правниот совет на Сојузниот извршен совет пре-

тресува нацрти на закони и на други поважни про-
писи што се однесуваат на правниот систем или на-
челни правни прашања. 

Правниот совет му дава на Сојузниот извршен 
совет мислење по предлозите за толкување на за-
коните и за давање задолжителни објасненија, како 
и по прашањето дали актите на рапубличките из-
вршим совети се во спротивност со сојузните закони 
и со дау гите сојузни прописи. 

V. ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 
ПРОПИСИ И НА ДРУГИ АКТИ 

Член 50 -
Нацртите на закони што Извршниот совет и' ги 

предлага иа Сојузната народна скупштина, како и 
нацртите на прописи и други акти на Советот, се' 
составуваат во надлежниот сојузен државен секре-
таријат односно секретаријат на Советот врз основа 
на начелата што ги утврдува Советот или неговиот 
одбор. 

Пред упатување на седница на Советот овие на-
црти се претресуваат на седница на одборот, кој 
го утврдува нивниот текст, ако Советот согласно со 
одредбите од оваа уредба не одлучи веднаш да ги 
земе во претрес. 

Член 51 
Сојузниот орган на управата е должен нацр-

тите на закони и нацртите на прописи и на други 
акти што ги донесува Советот, пред нивното упа-
тување до надлежниот одбор на Советот, да ги 
упати на мислење до заинтересираните сојузни и 
републички органи на управата, до соодветните 
органи на самостојните установи и организации 
(на Сојузот на синдикатите на Југославија, на 
сојузните стопански комори и ел.), а нацртите на 
прописи што ги применуваат судовите — и до Со-
јузниот врховен суд и до Сојузното јавно обвини-
телство. 

Нацртите на закони и прописи што се ставаат 
на дневниот ред на одборот му се упатуваат исто-
времено и на Секретаријатот за законодавство и 
организација на Сојузниот извршен совет. Нацр-
тите на прописи и предлозите по прашањата од 
областа на стопанството му се упатуваат истовре-
мено на Секретаријатот за општи стопански пра-
шања нацртите на прописи и предлозите по пра-
шањата на организацијата на управата и на служ-
беничките односи — на Секретаријатот за општа 
управа, а нацртите на прописи со кои се устано-
вува надлежноста на судовите или се пропишу-
ваат казнени одредби — на Секретаријатот за 
правосудни работи на Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот -орган на управата е должен со на-
цртот на пропис да го извести надлежниот одбор 
за начелните и Други поважни забелешки од други 
органи, установи и организации со кои се согласил, 

и да даде свое образложено мислење по тие забе-
лешки. 

Член 52 
Надлежниот одбор пред да го утврди конеч-

ниот текст на нацртот на пропис ќе ги расправи 
сите примени забелешки. Одборот може по по-
треба да ги повика претставниците од одделни ор-
гани, установи и организации што ставиле забе-
лешки, да присуствуваат на седницата на која се 
расправува за забелешките и усно да го изнесат 
своето мислење. 

По расправањето на предлогот и на забелешки-
те одборот може да го овласти својот претседател, 
врз основа на заклучоците на одборот, заедно со 
предлагачот и со Секретаријатот за законодавство 
и организација на Сојузниот извршен совет, да го 
утврди конечниот текст на предлогот, на пропис 
што ќе му се упати на Координациониот одбор на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 53 
Кога одборот конечно ќе го утврди предлогот 

на пропис или на друг акт. претседателот му го до-
ставува предлогот на секретарот на Советот заради 
изнесување на седница на Советот, со назначу-
вање на известител. 

Ако одборот не ги прифати начелните и дру-
гите поважни забелешки од државните секретари-
јата или од секретаријатите на Советот, истите ќе 
му ги достави на Советот со свое мислење. 

Член 54 
Ако одделен предлог што го претресува одбо-

рот се однесува на прашања што спаѓаат и во де-
локруг на друг одбор, одборот е должен да го из-
вести за тоа претседателот на другиот одбор и да 
побара мислење на тој одбор. Бараното мислење 
може да го даде и претседателот на одборот ако 
на тоа го овласти одборот. По потреба одборите мо-
жат да одржуваат и заеднички седници заради 
претресување определен нацрт или прашање. 

Одборот ќе побара мислење за предлогот и од 
определен член на Советот ако предлогот се одне-
сува на прашањата што му се ставени во должност, 
а тој не е член на одборот што го претресува пред-
логот. 

Член 55 
При утврдувањето нп поедлогот на дневен 

ред за седницата на Советот. К ооо дина циониот од-
бор може самиот да предложи измени и дополне-
нија во нацртите што ги предлагаат одборите и 
што ги става во предлогот на дневен ред Ксчг1-
динациониот одбор р а с т а в у в а и за начелните за-
белешки што нему му ги доставуваат заедно со 
предлогот одборите на Советот, и може да го из-
вести Советот со кои од тие начелни забелешки 
не се согласил. 

Координациониот одбор може да одлучи да му 
се врати предлогот на надлежниот одбор ако сме-
та дека во начелните прашања то^ треба да се из-
мени. Ако надлежниот одбор не ќе се согласи со 
мислењето на Координационо^ одбор, предлогот 
му се упатува на Сојузниот извршен совет на 
одлука. 

Член 56 
Ако на седницата на Советот се направени из-

мени во предлогот на прифатениот пропис и на 
други правни акти, конечниот текст го. утврдува 
Секретаријатот за законодавство и организации 
на Сојузниот извршен совет во соработка со пред-
лагачот и му го упатува на претседателот на над-
лежниот одбор. Претседателот на одборот потврду-
ва дека текстот на прописот им одговара на за-
клучоците на Советот. Ако дојде до разидување 
во поглед на конечниот текст, за тоа одлучува Ко-
ординациониот одбор 

Утврдениот текст секретарот за законодавство 
и организација му го доставува на секретарот на 
Советот заради потпишување. 

Член 57 
Одборите и старешините на ^ сојузните органи 

на управата во чиј делокруг спаѓа поиготвувањето 
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ка нацрти на прописи и на други акти кои според 
својата природе се такви што за нив би требало 
да се запази тајната, се должни да се грижат и се 
одговорни за чувањето на тајната, Тие можат да 
одредат во поглед на приготвувањето на такви ак-
ти ла се отстапи од одделни одредби на оваа уред-
ба што се однесуваат на постапката за барање ми-
слење од други органи на управата, од организа-
ции и установи, и прописот непосредно да му се 
упати на Сојузниот извршен совет. 

Член 58 
Секретарот за законодавство и организација 

дава налози да се објават прописите на Сојузниот 
извршен совет и на сојузните органи на управата 
и другл нивни текстови во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Објавувањето на исправки во прописите ако 
објавениот текст не е согласен со оригиналниот, 
то одобрува секретарот на Сојузниот извршен совет. 

Ако секретарот за законодавство и организа-
ција угврди дека одделен пропис или друг акт на 
државен секретаријат или на друг сојузен орган 
на управата не е во согласност со закон или со 
прописи на Сојузниот извршен совет, ќе му обрне 
внимание за оваа несогласност на Сојузниот из-
вршен совет, кој може пред да донесе конечна од-
лука да го запре објавувањето на актот во „Служ-
бен лист на ФНРЈ". 

VI ВРШЕЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ СПРЕМА 

СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Член 59 

Сојузниот извршен совет може да му довери 
на еден од своите членови грижа за извршување-
то на обврските на Советот спрема Сојузната на-
редна скуштине, како и за ставањето на дневниот 
ред на Скупштината начелни и поважни прашања 
од општ интерес за кои Скупштината треба да пре-
тресува и решава. 

Овој член на Советот се грижи и за постоја-
ната соработка на Советот и на неговите одбори 
со Скупштината, со нејзините домови, одбори и 
комисии. 

Член 60 
Сите прашања од пратениците и другите пра-

шања што му се поставени на Сојузниот извршен 
совет во Скупштината, во нејзините домови, одбо-
ри и комисии, му се упатуваат на Сојузниот извр-
шен совет преку секретарот на Советот. 

Сите писмени одговори на пратеничките и на 
другите прашања поставени во Скупштината, ги 
потпишува и упатува претседателот на одборот во 
»лп делокруг спаѓа поставеното прашање, односно 
во рамките на дадените им овластувања потпрет-
седателот, секретарот или определениот член. на 
Советот. 

Усниот одговор од Сојузниот извршен совет на 
поставените пратенички прашања го изложува 
претседателот на Советот. 

Член 61 
Сојузниот извршен совет може да определи 

член на Советот како свој претставник кој од име-
то на Советот ќе учествува во работата на одбори-
те и домовите на Сојузната народна скупштина. 

Член 62 
За составувањето на одговор на прашањата 

од народните пратеници или од одборите на Соју-
зната народна скупштина или од нејзините домови 
што му се упатени на Сојузниот извршен совет, 
се грижи одборот на Советот во чиј делокруг спаѓа 
поставеното прашање, односно определениот член 
на Советот. 

Член 63 
СОЈУЗНИОТ извршен совет задоложително упа-

тува свои повереници кога на седница на одборите, 
на домовите или на заедничка седница на домови-

те се претресува предлогот на закон или на друг 
акт што го поднесел Советот. С О Ј У З Н И О Т извршен 
совет ќе упати повереници и во други случаи ко-
га го бара тоа домот, одборот или претседателот 
на Скупштината, или кога Советот смета дека тоа 
е потребно. 

Повереници се одредуваат од редот на вишите 
службеници и на другите стручњаци на сојузните 
органи на управата. 

Поверениците ги именува секретарот на Соју-
зниот извршен совет. Покрај повереници можат да 
се одоедат и одделни стручњаци што ќе присуству-
ваат на седницата на одборите на домовите или на 
заедничката седница на домовите. 

Претседателот на Правниот совет и секретарот 
за законодавство и ооганизација на Сојузниот извр-
шен совет се постојани повереници во законодав-
ните одбори на двата дома на Сојузната народна 
скупштина. 

Член 64 
Повереникот дава известувања и објасненија 

за предлозите на закони и на други акти и за дру-
гите прашања што ги претресува одборот или до-
мот. Повереникот може да го изнесе пред одборот 
ставот на Сојузниот извршен совет по определено 
прашање или да го изложи своето мислење. 

Повереникот може да предложи одборот да го 
одложи решавањето на одделно прашање на опре-
делено време за да се запознае со предложеното 
решение Сојузниот извршен совет. , 

Повереникот е должен да бара од Сојузниот 
извршен совет упатства по прашањата од начелно 
или општо политичко значење за кои Сојузниот 
изЕошен совет веќе порано нема заземено став. 

Поверениците во разни одбори на скупштина-
та се должни да соработуваат и да го ускладуваат 
својот став по заедничките прашања што се пре-
тресуваат во одборите. 

Член 65 
Ако на седница на одборот присуствуваат и 

претставник на Сојузниот извршен совет и пове-
реник, ставот на Сојузниот извршен совет во врска 
со прашањето што се претресува го изнесува пред 
одборот претставникот на Сојузниот извршен совет. 

Член бб 
По барање од домот, одборот или комисијата 

на Скупштината секретарот на Сојузниот извршен 
совет определува кои сојузни органи на управата 
ќе им укажат стручна соработка 

Сојузните органи на управата општат со Со~ 
јузната народна скупштина и со нејзините одбори 
преку секретарот на Сојузниот извршен совет. 

V I I . К А Б И Н Е Т И А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н С Е К Р Е Т 
ТАРИЈАТ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ЕДИНИЦИ НА СОВЕТОТ 
Член 67 

Потпретседателите и одделни членови на Со-
ветот можат да им?.пт кабинети. 

На чело на кабинетот е шеф на кабинетот. 
Шефот на кабинетот на потпретседателот може да 
има положба на државен потсекретар. 

Шефот на кабинетот подготвува материјали и 
му дава мислење на потпретседателот или на чле-
нот на Советот з? опоегелени прашања, ги подгот-
вува седниците на соодветниот одбор, и вршиАдру-
ги работи што ќе ги определи потпретседателот 
или членот на Советот 

Член 68 
Шефот на кабинетот го назначува Сојузниот 

извршен совет. 9 
Службениците на кабинетот му одговараат за 

својата работа на шефот на кабинетот. 

Член 69 
За вршење на административни и технички ра-

боти на Советот постои Административен секрета-
ријат. 
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Со работата на Административниот секретари-
јат раководи еден од .помошниците на секретарот 
на Сојузниот извршен совет, односно неговите по-
мошници спрема распоредот што ќе го определи 
секретарот. 

Административниот секретаријат може да има 
управи, одделенија, отсечи и бирои. 

За вршење на работите во воска со испитува-
њето на претставките и поитужбите упатени до 
СОЈУЗНИОТ извршен совет и до Административниот 
секретаријат постои Биро за претставки и приту-
жби 

За вршење на работите во воска со доставува-
њето на материјалите за седниците на Советот и 
за организирање на водењето записник за седни-
ците на Советот и на неговите одбори и комисии, 
како и за вршење други работи што ќе му ги 
определи секретарот на Советот, во Администрг/тив-
ниот секретаријат постои Биро на секретарите на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет. 

Организацијата и делокругот на одделни ор-
ганизацији* е петници иа Административниот сек-
ретаријат ги пропишува секретарот на Сојузниот 
извршен совет со согласност од Одборот за органл-
зационо-управни прашања. 

Член 70 
За службеничките односи на службениците на 

Административниот секретаријат, освен на оние 
што. ги назначува Советот, решава секретарот на 
Советот. 

Шефовите на кабинетите во положба на др-
жавен потсекретар ги имаат истите овластенија за 
решавање на службеничките односи на службени-
ците во кабинетот како и секретарите на Советот. 

Секретарот на Сојузниот извршен совет може 
да го овласти својот помошник да донесува реше-
нија за службеничките односи на службениците 
во Административниот секретаријат на Советот. 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 71 

Оваа уредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бо. 236 
II јуни 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседател на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

324. 
Врз основа на чл 34 ст. 5 и чл. 35 од Законот 

за сојузните органи на управата (.,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/56) и чл. 79 точ. 6 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕЖ-
НОСТ НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОР* 

ГАНИ НА УПРАВАТА 
Член 1 

Со оваа уредба се определува на кои сојузни 
органи на управата се пренесуваат одделни работи 
од надлежноста на органите на управата што се 
укинати со Законот за Сојузните органи на упра-
вата, доколку со тој закон работите од одделни 
области во целост не се пренесени на соодветните 
органи на управата. 

Со оваа уредба и определените управни работи 
од досегашната надлежност на Сојузниот извршен 

совет и на сојузните органи на управата се прене-
суваат на одделни сојузни органи на управата, а 
определените управни работи од досегашната над-
лежност на републичките извршни совети — на 
одделни републички органи на управата. 

Член 2 
1. Покрај работите во областа на финансиите 

и на финансискиот надзор, како и работите што се 
однесуваат на имотните односи во поглед на земји-
штето и на евиденцијата и заштитата на општона-
родниот имот од досегашната надлежност на уки-
натите државни секретаријат за работи на општа-
та управа и за буџет и за работи на народното 
стопанство, што со одредбата на членот 34 ст. 1 од 
Законот за сојузните органи на управата се прене-
сени во надлежност на Државниот секретаријат за 
работи на финансите, во надлежност на овој држа-
вен секретаријат се пренесуваат и следните работи: 

а) од досегашната надлежност на СОЈУЗИ И от извр-
шен совет: 

1) Закон за таксите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 71/45, 74/45 и 104/47). 

— донесува во одделни случаи решенија за 
предметни и лични ослободувања од плаќања на 
такси (чл. 27). 

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

— дава одобрение за изземање од национали-
зација (чл. 3); 

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

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

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

— донесува поблиски прописи за давање на 
користење селскостопански земјишта според одред-
бите на чл. 45 (чл. 45 ст. 4); 

— дава претходна согласност за продажба на 
згради за службена употреба на странски дипло-
матски и конзуларни претставништва и на специ-
јализирани агенции на Организацијата на Обеди-
нетите нации без обѕир во чија се сопственост, како 
и на градежни земјишта во приватна сопственост 
— со цел за изградба на такви згради (чл. 47); 

— дава согласност на народниот одбор на око-
лината да може на странско дипломатско или кон-
зуларно претставништво, или на организација и 
специјализирана агенција на Организацијата на 
Обединетите нации да им даде на трајно користе-
ње градежно земјиште во општествена сопственост, 
заради подигање згради за службени потреби 
(чл. 47а); 

— дава претходна согласност за склучување на 
договори со кои надлежниот државен орган од 
името на друга политичкотериторијална единица 
или установа купува или продава земјиште или 
зграда во странство <чл. 49 ст 2). 

Работите од чл 10 ст. 2 и чл 34 ст. 1 во врска 
со чл. 37 од овој закон Државниот секретаријат за 
работи на финансиите ги врши без согласност на Со-
јузниот извршен совет. 

4) Законот за Фондот за унапредување на слу-
жбата на царинската контрола (,Службен лист на 
ФНРЈ", бр 29/54) 

— определува, дел од средствата на царинскиот 
фонд, во границите на ст. 2 од овој член да може 
да се употреби за наградување на царинските слу-
жбеници како и на лицата надвор од царинската 
служба што учествуваат во откривање и сузбива-
ње на царински прекршоци, и ги пропишува услови-
те и начинот за доделување ка тие награди (чл. 4 
ст. 1 и 3). 
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5) Законот за данокот на наследства и за да-
покот на подароци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/55) 

— може да пропише странски државјани од југо-
словенско потекло и нивни непосредни наследници 
да се ослободат од плаќање на данокот на наследство 
и од данокот на подароци на имотот со кој се здобиле 
на територијата на Југославија а ако со тој имот се 
здобиле со средствата што се внесени од странство 
у.ли ако е во прашање имотот што оставителот од-
носно подарокодавецот го имал додека бил југосло-
венски државјанин (чл. 10); 

— го определува начинот за утврдување на да-
ночните основици, на облогот и на наплатата на 
данокот и за ослободување од данокот на југосло-
венски државјани и на странски државјани што се 
постојано настанете на територијата на Југославија 
во поглед на имотот со кој се здобиле во странство 
(чл. 11). Даночните норми и натаму ќе ги •пропи-
шува Сојузниот извршен совет. 

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

— донесува поблиски прописи за финансира-
њето и за финансиското работење на радиодифу-
зните станици, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет (чл. 52) 

7) Основниот заков за буџетите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/56) 

— донесува тримесечни планови (чл. 49); 
— донесува посебни прописи за условите и на-

чинот за склучување на краткорочни позајмици 
(чл. 72 ст. 3); 

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

— донесува прописи за времешна употреба на 
средствата од буџетските фондови основани со со-
јузни прописи и пред одобрувањето на нивните 
пресметки (чл. 133 ст. 3). 

Одлуката за воведување на месечниот план од 
*1л. 48 ст. 3 на ов<5ј закон, Државниот секретаријат 
за работи на финансиите ја врши без согласност 
од Сојузниот извршен совет. 

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

— може, со согласност од Секретаријатот за со-
обраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да ја 
менуза височината на премијата од чл. 6 ст. 1 за 
осигурените (чл. 6 ст. 2); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, про-
писи за должностите што игма да ги извршат ж е -
лезниците и патниците кога ќе станат несреќни слу-
чаи (чл. 8). 

9) Уредбата за обвезно осигурување на сите 
пратки кои што им се предаваат на превоз на Ју-
гословенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 90/47) 

може, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да 
ја менува височината на премијата за осигурување 
од чл. 5 ст. 1 (чл. 5 ст. 2); 

донесува, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, 
прописи за должностите на железниците и на соп-
ственикот на пратката во случај на оштетување, 
уништување или загубување на пратката (чл. 8). 

10) Уредбата за задолжително осигурување на 
патниците во јавниот автосообраќај против несре-
ќен случај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/48) 

— може, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќа! и врски на Сојузниот извршен совет, да 
ја менува височината на премијата за осигурување 
од чл. 11 ст. 1 (чл. 11 ст, 2); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, про-
писи за должностите што има да ти извршат прет-
пријатијата на јавниот автосообраќај, како и пат-
ниците кога ќе настапи несреќен случај (чл. 12). 

11) Уредбата за задолжителното осигурување 
на патниците на поморските бродови против несре-
ќен случај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/48) 

— може, со согласност од Секретаријатот за со-
обраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да ја 
менува височината на премијата од чл. 11 ст. 1 за 
осигурените (чл. 11 ст. 2); 

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

12) Уредбата за штедните влогови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/49 и 6/56) 

— дава одобрение на правилникот за организа-
цијата на поштенско-штедната служба и за работе-
њето со штедните влогови, кој правилник го доне-
сува управниот одбор ма Заедницата на стопанските 
претпирјатија на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони (чл. 10в). 

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

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен- совет, по-
блиски прописи за осигурувањето на посадите на 
воздухопловите, на шпанците и на стоките (чл. 35 
став 3)> 

14) Уредбата за органиазцијата п работата на 
Управата за царини („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53) 

— решава по жалбите против решенијата на 
Управата за царини во работите по кои не може да 
се води управен спор (чл. 6); 

— дава согласност на прописите на директорот 
на Управата за царини за работењето и внатрешна-
на организација на Управата за царини и на цари-
нарниците (чл. 10). 

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

— ги именува членовите на Сојузната комисија 
за утврдување на катастарскиот приход (чл. 34 сг. 1). 

16) Уредбата за финансиската инспекција („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

— ги назначува инспекторите на Сојузниот фи-
нансиски инспекторат, освен главниот инспектор 
(чл. 5 ст. 2). 

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

— ја определува, на предлог од Комисијата за 
лекови, а со согласност од Секретаријатот за на-
родно здравје на Сојузниот извршен совет, височи-
ната на таксата (чл. 13 ст, 2). 

18) Основната уредба за установите со само-
стојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/53 и 47/54) 

— го определува ограничувањето на овластува-
њето на наредбодавецот на установата што ја осно-
вал Сојузниот извршен совет (чл. 28); 

— може да одлучи дел од платата на службе-
ниците и работниците да се т тагува од средства-
та на вишокот на приходи тг а установата што ја 
основал Сојузниот извршен совет (чл. 38); 

— составува попис на основните средства PI на 
земјиштата на установата што ја основал Сојузниот 
извршен совет и ги определува основните средства 
и земјиштата потребни са извршување на работите 
и задачите на таа установа (чл. 55). 

19) Уредбата за престанок на претпријатија 
и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) 

— одредува присилна управа на претпријатие-
то, ако Сојузниот извршен совет презел санација 
на претпријатието (чл. 25 ст. 3). 

20) Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53, 25/54 32'54. 7/55 и 11/56) 

— донесува поблиски прописи за отпишување 
на штетата што поради виша сила ќе настане на 
основните средства кои не биле осигурени и за кои 
не постои обврска за осигурување (чл. 7а ст. 1); 
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— донесува, по предлог од државниот секрета-
ријат односно од секретаријатот ва Сојузниот из-
вршен совет во чиј делокруг спаѓа соодветната сто-
панска гранка, решенија з а задолжителна прода-
жба на основни средства на определела стопанска 
организација (чл. 13а); 

— може, во случај ако стопанска организација 
склучила договор за продажба на основно средство, 
во срок од два месеца од денот на склучувањето 
»а договорот да одлучи по предлог од Секретари-
јатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, а 
со согласност ед државниот секретаријат односно 
секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј 
делокруг спаѓа соодветнава стопанска гранка, дека 
стопанската организација е должна да и' го про-
даде основното средство на определената стопанска 
организација или на друго општествено правно 
лице, но под условите по« кои пред те® го склу-
чила договорот за продажба Кв- 13а ст. 2); 

— донесува поблиски прописи за начинот на 
изнесување, за продажбата и за осигурувањето ва 
основните средства што се изнесуваат од земјава 
заради изведба на инвестициони работи во стран-
ство или се набавени во странство Ѓчд. 52а); 

— по предлог од Сојузниот финансиски ин-
спекторат порекнува стопански мерки од чл. 63 (чл. 
6Т ст. 3 и чл. 68); 

— пропишува во кои случаи стопанска орга-
низација нема да плаќа интерес на основните сред-
ства што ги примила како репарациосдо материјали, 
а кои по влегувањето во сила на оваа уредба не се 
пуштени во потоп (чл. 91). 

21) Уредбата за стопански*© претпријатија шта 
произведуваат за определени потреби на Југосло-
венската наредна армија („ Службен лист на ФНРЈ® 
бр. 53/53) 

— дава. по предлог од Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана, гаранција по ку-
сорочниот и долгорочниот кредит на претпријатие 
за воени потреби (чл. 15). 

22) Уредбата за организацијата, поодувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграф* 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— рекава по жалбите на ооштенско-телеграф-
ско-телефонските претпријатија против решенијата 
на управниот одбор на Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните за расподел-
бата на вкупниот приход па Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони (чл. 86 ст. 4), 

23) Уред бат* за организацијата, послу ван»етв и 
управувањето со Југословенските железници (»Слу«* 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) 

— дава согласност за определување пониски 
тарифи (чл. 26 ст. 3). 

24) Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54, 
35/35 и 54/55) 

— пропишува кои средства кај банката можат 
да се употребат како банкарски долгорочни сред-
ства (чл. 18); 

— дава потврда за определување сроковите за 
одржување конкурси за заеми од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд (чл. 19); 

— дава согласност на прописите од државниот 
секретаријат односно секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната сто-
панска гранка, за содржината на генепалните про-
екти што треба да и* се поднесат на банката при 
поднесу вњ его на барањето за инвестиционен заем 
(чл. 20 ст. 4); 

— решава по жалбите против одлуката на бан-
ката за одбивање на заемобараѓгелот на кредитот 
(чл. 23 ст. 2); 

— донесува, во рамките иа прописите на Со-
јузниот извршен совет, поблиски прописи за да-
вање заеми на градовите и општините за станбена 
и комунална изградба,, за одделни лица за станбена 
изградба, како и за други инвестиции (чл. 35 ст. 3); 
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— донесува поблиски прописи за давање заеми 
за изградба на задружни домови и за утврдување 
начинот и условите за рефундација на потрошените 
обртни средства (чл. 35а>; 

— ооределува дека заемобарателот при подне-
сувањето на барањето за инвестиционен заем исклу-
чите дно не мора да и* го поднесува на банката це-
лиот инвестиционен елаборат, туку само инвести-
ционата програма (чл. 36 ст. 1). 

25) Уредбата за банките и ш теди линиите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 

— го одобрува единствениот систем на сметките 
што го утврдува Народната банка, а што го при-, 
менуваат белките и штедилниците (чл. 9); 

— го одобрува статутот на Заводот за изработ-
ка на банкноти bo согласност од Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен савет (чл. 14.; 

— ги одобрува максималните тарифи на про-
визиите и на трошениве за услуги во банкарските 
зделки, што ги пропишува управниот одбор на На1-
редната банка (чл. 17 ст. 2 точ. 5); 

— одредува посебна комисија што ќе изврши 
преглед на завршната сметка на Народната бонка! 
пред да му се достави таа на одобрение на Соју-
зниот извршен совет (чл. 54 ст, 3); 

— го одобрува годишниот пла« на приходите 
и расходите на Народната банка што го донесува 
управниот одбор на Банката (чл. 55 ст. 2); 

— го утврдува процентот на провизијата што 
Народната банка може да го наплатува на износот 
на одобрените кредити (чл. 55 ст. 3); 

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

— врши надзор над работењето на Народната 
банка непосредно и преку Сојузниот финансиски 
шсешггарат Ѓчл. 96); 

— решава по жалбата против решението еа 
гувернерот на Народната банка донесено по пред-
лог чзт републичкиот финансиски ^инспекторат шш 
од Сојузниот финансиски инспекторат во смисла 
на чл. 99 (чл. 101 ст. 1). 

26) Уредбата за кредитите за обртни средства и 
други краткорочни кредити („Службен лист на 
ФЈ1РЈ". бр. 4/54, 32/54. 54/54, 14/56 и 54/55) 

— дава согласност на одлуката на Народната 
банка со која за одделни категории стосаииоки ор-
ганизации се пропишува и подолг срок од три ме-
сеци за враќање на кредити за дополнителни обрт-
ни средства (чл. 23.V; 

— донесува во согласност со Државниот секре-
таријат за работи на стоковниот пормет. прописи 
за одобрување потрошувачки кредити на граѓаните 
и на имателите на приватни занаетчиски дуќани 
(чл. 3D); 

— донесува пропие со кој за определени кате-
гории стопански организации се отпеел е.титоа посебен 
начин и услови за давање кредити за постојан* 
обртни средства (чл. 45); 

— дава согласност на сроковите за одржување 
конкурси за добивање кредити за постојани обртни 
средства (чл. 41). 

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

— донесува, со согласност на Државниот секре-
таријат за работи на стоковниот промет, поблиски 
прописи за поодуктните берзи (ни. 10* 

28) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за градење („Службен лист на ФНРЈ", бр 5'54> 

— донесува со согласност на Секг^гари^ аго* за 
и ду етри ја на Сојузниот извршен совет, поблиски 
прописи за изведбата на градежни во соп-
ствена режија (чл. 5). 

29) Уредбата за угостителските пострадам** и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54 и 47/г>4) 

— ослободува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на стоковниот (промет, угости-
телски единици на одделни општествени, организа-
ции од обврските спрема општествената заедница 
(чл. 53 ст. 
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— им дава гаранција по кусорочните кредити 
на претпријатијата и дуќаните за вршење угоститеш-
ски услуги на припадниците на Југословенската на-
родна армија (чл. 56 ст. 4). 

30) Уредбата за дополнение на Уредбата за кре-
дитите за обртни средства и други краткорочни кре-
дити („Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/54) 

— го определува процентот од вкупниот износ на 
просечното користење на кредитите за постојани 
обртни средства на стопанските организации (чл. 416). 

31) Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците иа стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ'4, бр. 54/54) 

— пропишува стопанските организации со се-
зонско работење задолжително еден дел од добивката 
што е определен за плати да внесуваат во резервниот 
платен фонд (чл. 28 ст. 2). 

32) Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55) 

— дава согласност на упатствата за спроведува-
ње на оваа уредба што ги донесува собранието на 
Сојузниот завод за социјално осигурување (чл. 96). 

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

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

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

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

— донесува измени и дополненија на контните 
планови во согласност со одредбите од Уредбата за 
раотоделба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации (чл. 6 ст. 1); 

— донесува, по предлог од Народната банка од-
носно од Државниот осигурител ен завод, контни 
планови според кои Банката и штедилниците одно-
сно Државниот осигурителен завод го водат своето 
книговодство (чл. 6 ст. 7); 

— донесува прописи за составувањето и за 
»елементите на периодичните пресметки, како и за 
сроковите во кои треба да се состават тие пресметки 
(чл. 49 ст. 4). 

35) Уредбата за Југословенската банка за надво-
решна трговија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55) 

— определува посебна комисија што ќе изврши 
преглед на завршната сметка на Банката пред да 
му се достави таа на Сојузниот извршен совет (чл. 2 
ст. 2 и чл. 21 ст. 2 од оваа уредба во врска со чл. 54 
од Уредбата за банките и штедилниците); 

— решава по жалбата на одлуката на управниот 
одбор ако генералниот директор не се согласи со 
одлуката и ако го побара тоа во срок од три дена 
(чл. 14); 

— го определува делот од интересот по дадените 
кредити како приход на Банката (чл. 22 ст. 1); 

— го одобрува годишниот план на приходите и 
расходите на Банката што го донесува управниот 
одбор на Банката (чл. 22 ст. 4); 

— го определува процентот на вишокот на при-
ходите што ќе се уплатува во резервниот фонд на 
Банката (чл. 23 ст. 2i); 

— дава согласност средствата од резервниот 
фонд да можат да се употребат и за други цели, освен 
за покритие на евентуалните загуби што произлегу-
ваат од работењето на Банката (чл. 24 ст. 2). 

36) Уредбата за извршувањето на буџетот и за 
сметководствено^ работење на државните органи 
и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) 

— и* ги определува на Банката сроковите и на-
чинот з а доставување на извештаите за остварените 
буџетски приходи (чл. 8)1 

— донесува одлука за воведување месечен бла-
гајнички план за извршувана на сојузниот буџет 
(чл. 15 ст. 4); 

— дава одобрување дека наредбодавецот за извр-
шување на претсметката може наредбо давното пра-
во исклучително да го пренесе и на повеќе помошни 
наредбодавци (чл. 19 ст. 5); 

— донесува тримесечни планови по сојузниот бу-
џет (чл. 26 точ. 1); 

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

— може да определи посебен начин за контрола 
за одделни буџетски кредити и да одлучи за начи-
нот на трошење и правдање на овие кредити (чл. 181). 

37) Уредбата за давање потрошувачки кредити 
на работниците, службениците и на другите опреде-
лени категории корисници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55) 

— дава согласност на упатствата што ги донесува 
Народната банка за примена на оваа уредба (чл. 32). 

38) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за изработка и одобрување на инвестиционата 
програма („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) 

— го определува процентот од чл. На ст. 2 од 
оваа уредба за депозит к а ј банката со кој се o6et36e-
дува исплатата на инвестиционите работи од страна 
на инвеститорите (чл. На ст, 3). 

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

— овластува и други банки за вршење одделни 
работи на платниот промет во странство (чл. 1 ст. 2); 

— во согласност со Комитетот за надворешна тр-
говија, пропишува дека странските средства за пла-
ќање што ќе ги остварат државни органи и уста-
нови, установи со самостојно финансирање, опште-
ствени организации и привалтш правни и физички 
лица по нестоковен основ, не мораат во целост да А 
се продаваат на Народната банка, како и услови :>а 
употреба на тие средства (чл. 2 ст. 2); 

— по исклучок определува странски средства за 
плаќање да им се продаваат на одделни групи уста-
нови со самостојно финансирање, на комори и на 
други општествени организации на посебни состано-
ци на девизните пресметковни места (чл. 19 ст. 2); 

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

40) Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/56) 

— донесува прописи за исправките на вредноста 
на сомнителните и спорните побарувања, за кусо-
ците на запаси на суровини, материјали, полупро-
изводи и готови производи, што се утврдени во те-
кот на годината или при редовниот годишен попис 
(ипв е нтарисање); за надоместоците на штетата што 
им е причинета на приходите на други лица во ре-
довното работење на стопанската организација, ако 
таков ризик не може да се осигури к а ј осигурителен 
завод; за вонредните расходи неопходни за нормално 
работење на стопанската организација (чл. 16 тон. 1, 
3, 6 и 10); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет, поблиски про-
писи за највисоките износи на издатоците од ставот 
1 точ. 5 на овој член и за условите под кои тие 
издатоци можат да се признаат како материјални 
трошоци (чл. 18 ст. 2); 

— донесува прописи за определување ризиците 
од кои стопанската организација е должна да ги оси-
Јури основните и обртните средства во височина на 
нивната вредност (чл. 20 ст. 1); 

— донесува^ со согласност од Сојузниот извршен 
совет, прописи за износите на име придонес односно 
^ с т а р и н а за сојузните комори, за стручните здруже-
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нија и заедници, како и за износите на игле (придонес 
за унапредување на стопанската дејност (чл. 30); 

— ги утврдува, со согласност од Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет, највисоките 
износи на издатоците од тон. 10—16 што се призна-
ваат за плати, како и условите за нивно признавање 
за плати и за нивно признавање во цената на чине-
њето (чл. 31 ст. 2); 

— донесува, во спогодба со ' Секрета риј атот за 
трудот на Сојузниот извршен совет, пропис за изно-
сот што се издвојува од вкупниот приход пред утвр-
дувањето на добивката за работата извршена во 
преку времени часови и во дните на неделен одмор 
и државни празници (чл. 32 ст. 1); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет, поблиски про-
писи за пресметување на делот на платите од добив-
ката и за утврдување на добивката во изминатата 
година (чл 47 ст. 10); 

— го определува, во спогодба со Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет, начинот 
утврдување на платите од добивката во стопанските 
организации што настанале со спојување, припоју-
в?ње или со поделба на стопанските организации 
(чл. 47 ст. 11); 

— пропишува за стопанските организации од' 
определени стопански гранки во кои според приро-
дата на нивната дејност одделни основни средства 
се ' пренесуваат од погон в погон, распзделбата на 
добивката за општествените и инвестиционите фон-
дови на околиите на чии подрачја се наоѓаат седи-
штата на стопанската организација и на нејзините 
погони да се врши сразмерно со износите на испла-
тените плати на работниците на стопанската орга-
низација во нејзиното седиште и во седиштата на 
погоните (чл. 54 ст. 2); 

— го определува поголемото учество за опште-
ствениот инвестиционен фонд на околијатага на чие 
подрачје е седиштето на сѓопанската организација 
и за средства за самостојно располагање на стопан-
ската организација, ако погоните на стопанската 
организација не вршат стопанска дејност трајно на 
исто место (чл. 54 ст. 3); 

— решава, на предлог од државниот секретари-
јат односно од секретаријатот на Сојузниот изврше« 
совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска 
гранка, по барањето, ако стопанската организација 
не достапи по барањето на народниот одбор на оп-
штината, одделна деловна или погонска единица на 
подрачјето на општината да се прогласи за погон 
или за погон со самостојна пресметка, ако седишта-
та на стопанската организација и на {погонот се нао-
ѓаат на територија на две републики (чл. 57 ст. 2); 

— решава, на {предлог од државниот секретари-
јат односно од секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска 
гранка, по барањето, ако стопанската организација 
не постапи по барањето на народниот одбор на око-
лната , одделна деловна или погонска единица на 
подрачјето на околната да се прогласи за погон или 
за погон со самостојна пресметка, ако овие седишта 
се наоѓаат на територија од две републики (чл. 57 
ст. 3); 

— пропишува, во спогодба со Секретаријатот за 
селско стопанство и шумарство на Сојузниот извр-
шен совет, услови за пресметувањето по работењето 
со задругарите но отворена сметка од страна на 
општа земјоделска задруга (чл. 67 ст. 2); 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
за селско стопанство И шумарство на Сојузниот 
извршен совет, земјоделските задруги што не се 
општи земјоделски задруги или селански работни 
задруги да плаќаат придонес за издршка на основни-
те сојузи на земјоделските задруги (котизација) (чл. 
77 ст. 2); 

— утврдува, со согласност од Секретаријатот за 
селско стопанство и шумарство на Сојузниот извр-
шен совет, кои работо се сметаат како експлоатација 
на шуми во сопствена режија на шумското стопан« 
ство (чл. 83 ст. 2>; 

— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на стоковниот промет, да може 
еден дел од добивката ка ј трговските претпријатија 
и дуќани на мало што организирале учество на по-
трошувачите во добивката, по одбивање на делот 
од добивката што се внесува во општествениот ин-
вестиционен фонд, да се употреби за давање еремит 
на работниците и службениците за заштедите во 
материјалните и режиски трошоци (чл. 92 ст. 4); 

— го пропишува начинот на временото утврду-
вање на вкупниот приход и на неговата расл од е лб а, 
како и сроковите и начинот на наплатувањето на 
приходите на буџетите и фондовите од стопанските 
организации во текот на годината (чл. 128 ст. 2), 

— го прошишува начинот на пресметувањето и 
наплатувањето на приходите на буџетите и на оп-
штествените фондови на определени стопански ор-
ганизации (чл. 135 ст. 2); 

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

— го регулира начинот на избегнување Д В О Ј -
НОТО оданочување, обезбедувањето примената на на-
челата на взаемноста, правната заштита и правната 
помош, КЕШ) и, со согласност на Сојузниот извр-
шен совет, применувањето на реторзивните мерки 
(чл. 159). 

42) Одлуката за кредитирање на индивидуал-
ните селскостопански производители („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/54 и 43/54) 

— ги менува, со согласност на Државниот се-
кретаријат за работи на стоковниот промет, видо-
вите производи и целите за кои според одделот I 
точ. 1 на оваа одлука се даваат кредити, како и 
сроковите за враќање на кредитот и височината на 
процентот од готовината кој заемобарателот и го 
полага на банката (задругата) пред користењето на 
кредитот (оддел III точ. 13). 

43) Одлуката за овластување Административ-
ната комисија да донесува решенија по работите од 
надлежноста на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) 

— донесува решенија за изземање од национа-
лизација на неподвижните имоти на југословенските 
државјани што преминуваат во странско државјан-
ство (точ. 7). 

44) Одлуката за одделниот начин и условите за 
давање кредити за дополнителните обртни средства 
на определени категории стопански организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) 

— дава согласност на начинот што го пропишу-
ва гувернерот на Народната банка за расподелба НЈ. 
дополнителните обртни средства на претпријатија 
(оддел VIII). 

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

— донесува, со согласност на Комитетот за на-
дворешна трговија, решенија за одобрување средства 
од девизната резерва за девизни стоковни и несто-
ковни плаќања на државните органи и установи, на 
установите со самостојно финансирање и на опште-
ствените организации (тон. 2); 

— склучува кусорочни позајмици за покритие на 
недостатоците на благајничката готовина по сојузни-
от буџет (точ. 6); 

— дава гаранции за кредитите што ги склучу-
ваат установите со самостојно финансирање што ги 
основал Сојузниот извршен совет (точ. 7); 

— дава согласност за склучување на договори 
за купување или продажба на земјишта и згради во 
случаите во кои таквата согласност е предвидена 
со закови (точ. 11). 

46) Одлуката за расподелба на добивката на сто-
панските организации што вршат дејности на грани-
ца на две околии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/54) 

— решава по жалбите на народните одбори не 
граничните околии против решенијата вл народните 
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одбори на околиите на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на стопанската организација, за распаделбата 
на добивката на стопанските организации®*, ако одно-
сните околии се наоѓаат на територија на две на-
родни републики (точ. 4 под б). 

47) Одлуката за објавување званични курсеви 
на девизите и валутите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/54) 

— дава претходна согласност на званичните кур-
севи на девизите што ги објавува Народ нета банка 
врз основа на званичниот паритет на динарот (тон. 1), 

48) Одлуката за начинот на купуваше девизни 
средства за стоковните и нестоковните плаќања на 
државните органи и установи, установите со само-
стојно финансирање и општествените организации 
(„Счужбен лист на ФНРЈ", бр. 50/54) 

— му предлага, со согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, на Сојузниот извршен совет 
определување височината на девизните средства и 
нивна расподелба на одделни корисници во рамките 
на определените девизни средства за нивните сто-
ковни и нестоковни плаќања во странство (точ. 1 
став 2). 

49) Одлуката за овластување на Одборот за сто-
панство да ја пропише содржината на инвестицио-
ните елаборати („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55Ј 

— дава согласност на прописите што ги донесува 
државниот секретаријат односно секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа со-
одветната стопанска гранка, за содржината на инве-
стиционите елаборати што се инвеститорите должни, 
според одредбите на Уредбата за заемите за инве-
стиции во стопанството, да и' ги поднесат на Народ-
ната банка при предавање на барањето за добивање 
заем за инвестиции (точ. 1). 

50) Одлуката за депонирање гаранти износи од 
страна ва стопанските организации по кредитите 
за дополнителните обртни средства („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/55) 

ја определува, оо предлог од Народната банка, 
височината на гарантниот износ за одделни катего-
рии стопански организации или за определени БИ-
ДОВИ кредити за дополнителни обртни средства во 
рамките на износот од ст. 1 (точ. 4 ст. 2); 

— донесува прописи за ослободување од обвр-
ските за депонирање на гарантниот износ за одделни 
категории стопански организации или за опреде-
лени БИДОВИ кредити за дополнителни обртни сред-
ства (точ. 8). 

51) Одлуката за депонирање гарантни износи 
од страна на дувачите на гаранции по краткорочните 
кридити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55) 

— и' дава согласност на Народната банка за 
определување во кои случаи ќе се смета дека кре-
дитите се дадени за нови стопански организации, 
за нови деловни и погонски единици, за проширува-
ње на постојните и изградба на нови капацитети и 
зз стопанските организации во опитен и огон (оддел 
IV точ 3 ст. 2); 

— пропишува друга височина на гарантниот 
износ по гаранциите за краткорочните кредити од 
одделот IV на оваа одлука отколку што е таа што 
е утврдена во тој оддел, ЈИ определува за одделни 
видови кредити да не се депонира гарантен износ 
(точ VI). 

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

— дава согласност на поблиските упатства за 
добивгЈње девизни кредити за финансирање ва ин-
вестиционите работи во странство, што ги донесува 
Народната банка (точ. VIII). 

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

— определува, со согласност од Секретаријг/гот 
за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, во 
кој износ на [рибарските претпријатија и рибарските 
задруги може да им се одобрува шрустот од точ. 1 

на оваа одлука, како и оквирна та сума што може 
да се исплати на име регрес на одобрените попусти 
во смисла на оваа одлука (точ. 3). 

54) Одлуката за давање надоместок (регрес) на 
водните заедници при купување багери-гаееничари 
и други мелиорациони градежни машини, опрема и 
резервни делови од домашно производство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) 

— определува, со согласност од Секретаријатот 
за селско стопанство и шумарство на С О Ј У З Н И О Т 
извршен совет кои багери, машини и резервни дело-
ви можат водните заедници да купуваат со надоме-
сток ((регрес), износот на надоместокот (регресот) и 
оквирната сума што може да се исплати на име 
регрес (точ. 2). 

55) Одлуката за распо^делба на вкупноит приход 
на железничките транспортни претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) 

— определува премиите за заштеда на гориво и 
мазиво да се издвојуваат од вкупниот приход пред 
утврдувањето на добивката (од VII точ. 5 ст. 2). 

56) Одлуката за дополнување на Одлуката за 
начинот на уплатата и употребата на средствата од 
фондовите за кредитирање на станбената изградба 
(„Службени лист на ФНРЈ", бр. 37/55) 

— го определува процентот што од дадениот 
заем се издвојува на име депозит ка ј банката за 
обезбедување исплатата на стасаните обврски (тон. 
16а ст. 3). 

57) Одлуката за управување со Сојузниот фонд 
за истражувачки работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/55) 

— и' одобрува на Народната банка да може да 
врши исплати на товар на фондот во случај на не-
рамномерно притечување на приходите на фондот 
во текот на годината (точ 11 ст. 3). 

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

— дава согласност на одобрувањето на држав-
ниот секретар за работи на народната одбрана за 
специјалните обрасци за изводи од инвестиционата 
програма што и* поднесуваат инвеститорите на На-
родната банка (тач. 2 ст. 3). 

50) Одлуката за кредитите и о леси снијега на 
стопанските организации заради унапредување на 
надворешната трговија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56) 

— ги пропишува, со согласност од Коми-
тетот за надворешна тргови за, начинот и постапката 
за враќање на девизниот кредит од ст. 1 на оваа 
точка, како и учеството на банката во странските 
средства за плаќање остварени со зголемен извоз 
односно со намален увоз на стоки во смисла на од-
редбите од оваа одлука (точ. VIII ст. 2). 

60) Наредбата за обвезао осигуруваше на патни-
ците на речни, езерски и каналски пловила (внатре-
шна пловидба) во државна експлоатација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 71/47) 

— може, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, да 
ја менува височината на премијата од точ. 6 ст. 1 
за осигурување (точ. 6 ст. 2). 

б) Од досегашната надлежност на укинатиот 
Државен секретаријат за работи на општата управа 
и за буџет: 

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

— решава во спорните случаи за тоа дали некое 
лице треба да се смета за странец или за домашно 
лице во смисла таа Девизниот закон (чл. 7 ст. 3) 

2) Уредбата за преглед на филмовите за јавно 
прикажување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/53 
и 43/54) 

— дава согласност на височината на надоместо-
кот за преглед на филмови што ја определува Со-
јузната комисија за преглед на филмови (чл. 15). 
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3) Уредбата за Државниот секретаријат за ра-
боти на општата управа и за буџет („Службе« лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— врши работи во врска со лотариите и со 
други игри на Среќа (чл. 2 тон. 2). 

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

— донесува решенија од прв степен во управ-
ната постапка во врска со девизното работење по 
нестоковен основ, ако донесувањето на свие реше-
нија не е ставено во надлежност на други органи 
(чл 27 ст 1). 

5) Уредбата за повластивте на носителите на 
Ор делот народен херој („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 56/55) 

— го пропишува, по прибавен зто мислење од Со-
б н и о т завод за сопијално осигурување, начинот по 
кој трошоците на здравствената глштита им се надо-
местуваат на заводите за социјално осигурување 
за одликуваните што не се осигурен-! 'лица (чл. 3); 

— донесува поблиски потписи за надоместокот 
на трошоците за бесплатно возење на одликуваните, 
како и за начинот на исплатата на паричното при-
мање (чл. 4 ст. 3); 

— донесува поб ниски прописи за начинот по 
кој им се исплатува паричното прим? ТБ е На члено-
вите на фами ПИЈ ата на одликувано лице што ќе 
умре, како и на членовите на фамилиите на лице 
што по смртта е одликувано со Офденот на народен 
херој (чл. 7 ст. 3). 

6) Уредбата за повластиците на носителите на 
Орденот Кара ѓорѓева ѕвезда со мечеви, на Ореденот 
белиот орел со мечеви и на Златната медалја Оби-
лни („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/55) 

— го пропишува, по претходно прибавеното ми-
слење од Сојузниот завод за социјално осигурува-
ње, начинот по КОЈ трошоците за здравствена за-
штита им се надоместуваат ва Заводите за соци-
јално осигурување за одликуваните што не се оси-
гурени лица (чл. 3); 

— донесува прописи за надоместокот на трошо-
ците за бесплатно возење на одликуваните (чл. 4 
ст 2) ; , 

— донесува поблиски прописи за на1жнот по 
КОЈ на носителите на Орден Караѓорѓева ѕвезда со 
мечеви, како- и на членовите на фа мил пите на но-
сителите на тој орден, им се исплатува месечниот 
паричен доход што го примале според важечките 
прописи до влегувањето во сила на оваа уредба 
(чл. 7>. 

7) Одлуката за надокнада на трошоците за 
пренесување посмртни остатоци на воените лица и 
припадниците на Народната милиција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/53) 

— му дава согласност на државниот секретар 
за работи на народната одбрана за донесување 
упатство за примена на одлуката во поглед на вое-
ните лица (точ. 4); 

— му дава согласност на сојузниот државен се-
кретар за внатрешни работи за донесување упат-
ство за примена на одлуката во поглед на милици-
оиерите (точ. 4) 

8) Одлуката за располагање со девизните сред-
ства што ќе ги остварат државните органи и уста-
нови, установите со самостојно финансирање, оп-
штествените организации и приватните лица („Слу-
жбен лист еа ФНРЈ", бр. 32/54 50/54 и 56/55)-

— го определува, со согласност од Комитетот 
за надворешна трговија, делот од странските сред-
ства за плаќање примени или внесени во земјава 
според основот на наследство, помош, подарок и 
друг имот здобиен во странство, што ќе им го стави 
Народната банка на располагање на државните 
оогани и установи на установите со самостојно 
финансирање, на општествените организации што 
ги примиле или внесле овие средства во земјава 
(точ. IV). 

Ч) Одлуката за ор^^^тувлња^та ста сојузниот др-
жавен секретар за работи на општата управу и за 

буџет во поглед на работите на Уредот за заштита 
на југословенскиот имот во странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/55) 

— дава согласност на вонсудските порамнува-
ња и аранжмани што ги склучува во земјава или 
во странство Уредот за заштита на југословенскиот 
имот во странство и дава писмени овластенија од-
носно полномошна за склучување такви порамну-
вања или аранжмани (тон. 1). Оваа согласност ja 
дава државниот секретар; 

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

10) Одлуката за запослување стручњаци-стран-
ски државјани и за обезбедување девизни средства 
за извршување на обврските од договорите за ра-
бота („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 8/56) 

— им дава потврда на сојузните државни орга-
ни и установи, како и на установите со самостојно 
финансирање што ги оснива Сојузниот извршен 
совет, за тоа дека се одобрени девизни средства за 
редовен трансфер според договорот (точ. VII ста,в 3); 

— им дава одобрение на сојузните државни 
органи и установи, како и на установите со само-
стојно финансирање што ги оснива Сојузниот из-
вршен совет, за договарање трансфер со странски 
стручњаци во износ поголем од 30% и во валута 
на земјата чиј државјанин тој не е (точ. VIII став 4); 

11) Правилникот за извршување на Законот за 
регулирање платниот промет со странство (Девизен 
правилник) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 73/15, 
18/48 и 53/52) 

— го пропишува начинот на финансиското ра-
ботење на осигурителните претпријатија со стран-
ство (чл. 27); 

— го пропишува, со согласност од Секретарија-
тот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен со-
вет, начинот на финансиското работење со стран-
ство на домашните поморски и речни бродарска 
претпријатија, на претпријатијата на воздушниот 
сообраќај и на претпријатијата на патниот сообра-
ќај (чл. 35 ст. 2, чл. 36 ст. 2, чл. 37 ст. 2); 

— го пропишува, со согласност од Секретари-
јатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен 
совет, начинот на финансиското работење на прет-
ставништвата и агенциите на странски поморски и 
речни бродарски претпријатија, на претпријатија на 
воздушниот сообраќај и на претпријатија на пат-
ниот сообраќај (чл, 35 ст. 3, чл. 36 ст. 3. чл. 37 ст. 3); 

— го пропишува, со согласност од Секретари-
јатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, 
начинот на контролата на производството на пле-
менити метали (чл. 47 ст. 2); 

— го пропишува начинот за водење контролише 
од страна на занаетчиските индустриски претпри-
јатија за купеното, преработеното и потрошеното 
злато (чл. 51 ст. 3); ^ ~ 

— го пропишува начинот за водење контроли ик 
од страна на забните лекари, ^забарите и забните 
техничари за купеното, преработеното и потроше-
ното злато (чл. 52 ст. 3) 

в) Од досегашната надлежност не укинатиот 
Државен секретаријат за работи на народното сто-
панство: 

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

— решава по жалбите против решенијата на 
девизниот инспекторат донесени по прекршоците 
од чл. 15 ст. 1 (чл. 17а). 

2) Законот за Фондот за унапредување на слу-
жбата на царинската контрола („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/54) 

— HMeHvsa членови на комисијата за управу-
вање со царинскиот фонд (чл. 5); 

— дава согласност на претсметката на прихо-
дите и расходите на царинскиот фонд, решава за 
расподеле а на средствата на фондот и дава согла-
сност на завршната сметка на фондот (чл. 6). 
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3) Уредбата за девизната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— врши надзор над работата на Народната 
банка во поглед на вршењето работите на деви-
зната инспекција (чл. 3); 

— назначува инспектори на Девизниот инспек-
торат што вршат работи на Девизниот инспекторат 
на целата територија на Југославија, освен глав-
ниот инспектор (чл. 8 ст. 3); 

— .назначува инспектори на Девизниот инспек-
торат што вршат работи на Девизниот инспекторат 
на територијата на народната република по пред-
лог од надлежниот републички орган (чл. 8 ст. 3). 

4) Уредбата за извршување на Законот за при-
донесот за станбената изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр., 6/56) 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет, кои работ-
ници се сметаат како сезонски селскостооански ра-
ботници (чл. 16 ст. 3). 

5) Уредбата за формирање републички фондо-
ви за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/56) 

— определува, со согласност од Секретаријатот 
еа индустрија на Сојузниот извршен совет, кои гра-
дилишта се сметаат како големи и кои стопански 
организации според природата на своето работење 
времено вршат дејност во разни места (чл. 7 ст. 2). 

6) Одлуката за исплата на разликата во цената 
на производителите што ги предале контрахираните 
количини жита од родот на 1954 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/54) 

— донесува технички упатства за остварување 
на надоместокот к а ј Народната банка (точ. 2 ст. 3). 

7) Одлуката за членарината за коморите и за 
стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/55, 37/55 и 57/55) 

— дава, во спогодба со Државниот секретаријат 
за работи иа стоковниот промет, согласност на од-
луките за височината ва износот што го уплатуваат 
на име придонес во заедницата претпријатијата за 
промет со жита (тон. 5© ст. 3); 

— дава, во спогодба со државниот секретаријат 
односно со секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет во чиј делокруг спаѓа стопанската гранка на 
која и' припаѓа односната стое ан ек а организација, 
согласност на одлуките за височината на делот од 
придонесот што стопанските организации и* го упла-
туваат на комората во која се зачленети (точ. 5 ст. 5). 

8) Одлуката за давање надоместок (регрес) при 
продажбата на вештачки ѓубриња („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/55) 

— го пропишува, со согласност од Секретари-
јатот за селско стопанство и шумарство на Соју-
зниот извршен совет, начинот на пресметување и 
срокот за уплата на разликата во цените на запа-
сигге од претходниот став (точ. 6 ст. 2). 

г) Од досегашната надлежност на укинатата 
Управа за надворешна трговија: 

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

— им издава легитимации на девизните инспек-
тори (чл. 11 ст. 2); 

— решава по жалбите против решенијата на 
Девизниот инспекторат донесени во прв степен спо-
ред чл. 13 (чл. 14 ст. 1). 

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

— решава по жалбите против решенијата што 
ги донесува Народната банка како девизен орган 
(чл. 27 ст. 3); 

Решава по- жалбите против решенијата на Де-
визниот инспекторат за прекршоците од чл. 30 и 32 
(чл. 35 ст. 3). 

II. Се овластува Државниот секретаријат за 
работи на финансиите да го пропишува начинот за 
пресметување и плаќање на земјачината, како и да 
Утврдува, со согласност од Секретаријатот за тру-
дот на Сојузниот извршен совет, кои издатоци се 

признаваат како плати што се одбиваат од вкуп-
ниот приход пред утврдувањето на добивката (чл. 
27 ст. 2 и чл. 31 ст. 1 точ. 17 од Уредбата за ргспо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56). 

Во надлежне:; ' Државниот секретаријат за 
работи на финансиите се става решавањето по 
жалбите од чл. 51 ст. 1 за стопанските организации 
чиј оснивач е Сојузниот извршен совет (чл. 51 ст. 3 
од Уредбата за книговодството на стопанските ор-
ганизации — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/55). 

Се овластува Државниот секретаријат за работи 
на финансиите до донесувањето на прописите за 
водните фондови, да ги одобри времените полгоди-
шни претсметки на приходите и расходите на Соју-
зниот воден фонд. 

III. Девизниот инспекторат, покрај работите што 
со досегашните прописи се ставени во надлежност 
на девизната инспекција, ги врши и следните ра-
боти од досегашната надлежност на Управата за 
надворешна трговија* 

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

— донесува во прв степен решенија за прекр-
шоците од чл. 15 ст. 1 од законот (чл. 17а) 

2) Уредбата за девизната инспекција („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— решава во прв степен за прекршоците пред-
видени со уредбата (чл. 18 ст. 1). 

Член 3 
Покрај работите во областа на стоковниот про-

мет од досегашната надлежност на укинатиот Др-
жавен секретаријат за работи на народното стопан-

. ство што со одредбата на чл. 34 ст 2 од Законот 
за сојузните органи на управата се пренесени во 
надлежност на Државниот секретаријат за работи 
на стоковниот промет, во надлежност на овој др-

. жавен секретаријат се пренесуваат и следните ра-
боти: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот из-
вршен совет: 

1) Уредбата за организацијата и рабцуата на 
Управата за државни материјални резерви („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/53) 

— решава за набавувањето чувањето и отуѓу-
вањето на стоки за пазарни резерви (чл. 4 ст 2). 

2) Уредбата за инспекцијата па пазариштето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/33> 

— назначува инспектори на* Сојузниот паз?«ои-
штен инспекторат освен главниот инспектор (чл 5 
ст. 2). 

3) Уредбата за стопанските организации за тр-
говски услуги (.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) 

— донесува, во рамките на прописите на Соју-
зниот извршен савет, поблиски прописи за органи-
зацијата и работењето на трговските агенции, на 
посредничките претпријатија и бирои, на комиси-
оните претпријатија и дуќани, на ек лад овните 
претпријатија, на шпедитерските претпријатија и 
на претпријатијата за контрола на квантитетот и 
квалитетот на стоките (чл. 48) 

4) Уредбата за прометот на жита („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/55 и 3/56) 

— & дава согласност на Дирекцијата за исхрана 
за определување начинот за мелење на житата 
(чл. 7 ст. 4). 

5) Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55) 

— пропишува да можат да се занимаваат со 
купување одделни селскостопански производи од 
производителите или од трговските прегори јатима 
што ги увезуваат тие производи, само стопанските ор-
ганизации што за тоа ќе добијат посебно одобрение 
(чл. 70 точ. 1); 

— пропишува посебни услови за купување од-
носно продажба на одделни производи (чл. 70 
тон. 
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— ги пропишува, со согласност од Секретари-
јатот за селско стопанство и шумарство на Сојуз-
ниот извршен совет, условите под кои стопанските 
организации можат да се договараат за цените и 
на договори за производство и испорака на селскосто-
пански производи (чл. 70 тон. 5); 

— ги пропишува, со согласност од Секретарија-
тот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот 
извршен совет, условите и начинот за склучување 
на договори за производство и испорака на селско-
стопански производи (ко<нтрахирање) (чл. 70 точ. 6). 

6) Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 10/56) 

— ги регулира со посебни прописи, со согла-
сност од Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите, односите што произлегуваат од рашо дел-
бата на вкупниот приход меѓу трговските прет-
пријатија, од една страна, и нивните продавници 
и доуги деловни единици, од друга страна (чл. 97 
ст, 3). 

7) Одлуката за доверување работите од областа 
на туризмот на Туристичкиот сојуз на Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 7/55) 

— врши надзор над законитоста на работата,на 
Туристичкиот сојуз на Југославија во вршењето 
на работите од тон. 1 на оваа одлука (точ. 5); 

— го потврдува статутот на Туристичкиот сојуз 
на Југославија (точ. 6). 

8) Одлуката за начинот за договарање на испо-
раките на јаглен за Ц тримесечје на 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56) 

— решава по жалбата- против решението на 
Дирекцијата за суровини од ст. 2 под 2) (точ. V ст. 5) 

9) Решението за контрахирањето и откупните 
цени на житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33̂ 54. 
43/54, 9/55 и 31/55) 

— ги одобрува цените за контрахирање на 
жита утврдени во смисла на точ. 4 од ова решение 
(точ. 5 ст. 1) 

10) Решението за контрахирање индустриски 
растенија (.Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54, 53/54, 
9/55 и 35/55) 

— ги одобрува заклучоците за договорените 
цени на индустриските растенија (шеќерна репка, 
тутунот сончоглед от и кон спот) (точ. 4 ст. 3). 

11) Решението за продажните цени на житата и 
па производите од жита (,.Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/55 и 41/55) 

— ги одобрува продажните цени на пченицата 
и 'ржта што ги утврдуваат договорно заедниците на 
претпријатијата за промет на жита (точ. 12 ст. 2). 

б) Од досегашната надлежност на укинатиот 
Државен секретаријат за работи на народното сто-
панство: 

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

— донесува прописи за прометот на апарати за 
заштита на растенијата (чл. 68 ст 1). 

2) Основниот закон за издавачките претприја-
тија и издавачките установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/55) 

— донесува поблиски прописи за условите и 
за постапката за издавање дозволи на деловните 
агенти на издавачките претпријатија, како и за на-
чинот на нивното работење (чл. 33 ст. 5); 

— го регулира со посебни прописи, со соглас-
ност од Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен совет, односот меѓу издавачките претприја-
тија и продавачите на публикации (колпортер^ 
(чл. 34). 

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

— решава по жалбите против првостепените 
решенија што ги донесува Управата во управната 
постапка (чл. 10 ст. 2); 

ја пропишува, со с а лаев ест од Државниот 
секретари јат за работи на финансиите, тарифата за 
наплата на жиговината и на другите надоместоци 
за испитување и заверка на мерилата и направите 
за мерење и за испитување на предмети од скапо-
цени метали (чл. 13). 

4) Уредбата за прометот на житото („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/55 и 3/56) 

— пропишува поблиски услови за купувањето 
на пченица, 'рж и напол ица во смисла на одредбите 
од чл. 1 ст. 5 (чл. 1 ст. 6); 

— пропишува поблиски услови за куповањето 
на пченка, јачмен и овес и на нивни преработки од 
страна на индивидуалните потрошувачи (чл. 2 ст. 2). 

5) Уредбата за инспекцијата на пазариштето 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

— го контролира преку сојузнит пазариште« 
инспекторат на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија извршувањето на 
сојузните прописи и мерки со кои се регулира па-
зарот, прометот на стоки и вршењето на услуги 
(чл. 4 ст. 1); 

6) Уредбата за јодирана на солта за исхрана 
на луѓето и домашните животни („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 43/53) 

— го определува, со согласност од Секретари-
јатот за народно здравје на Сојузниот извршен со-
вет, денот на почетокот на производството, како и 
на увозот на солта што мора да биде јодирана (чл. 
1 ст. 2). 

7) Уредбата за здружување на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53, 
27/54 и 43/54) 

— врши регистрација на договорите за заед-
ничко вршење на стопанските зделки што ќе ги 
склучи стопанската организација чие седиште се 
наоѓа на територија на две иии повеќе народни ре-
публики (чл. 4 ст, 5); 

— врши контрола над законитоста на одделни 
акти на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ 
и на Сојузот на угостителските комори на ФНРЈ, 
како и на актите од другите комори што се одне-
суваат на стоковниот промет во земјава (чл. 9); 

— врши регистрација на стручните здруженија 
во областа на стоковниот промет што ги осниваат 
стопанските организации чие седиште се наоѓа на 
територија на две или повеќе народни републики 
(чл, 24); 

— донесува решение за ставање вон сила на 
извршената регистрација и забранува натамошно 
заедничко вршење на стопанските зделки ако сто-
панските организации што склучиле договор за 
заедничко вршење стопански зделки (чл. 4) ги вр-
шат заедничките работи спротивно на прописите 
<чл 34 ст. 1). 

8) Уредбата за стопанските организации за тр-
говски услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) 

— пропишува тарифите за услуги на одделни 
стопански организации да му се поднесуваат на 
одобрување на државниот орган (чл. 4 ст. 3); 

— им одобрува на трговските агенции оснивање 
на деловни ограноци (чл. 13 ст. 1). 

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

— ги определува видовите на угостителските 
дејности (чл 8 ст 2). 

10) Уредбата за производството и за купува-
њето на суров опиум од производителите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 34/54) 

— им дава посебно одобрение на трговските 
претпријатија за склучување договор bo произво-
дителот заради производство и продажба на суров 
опиум (чл. 2 ст 2). 

И) Уредбата за контрола на селскостопанските 
производи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/55) 

— дава потврда, со согласност од Комитетот за 
надворешна трговија, на утврдувањето квалитетот 
на селскостопанските производи наменети за извоз 
за кои не се пропишани југословенски стандарди, 
а кој го утврдуваат спогодбено Сојузната на дв оре-
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шжутрговска комора и Сојузот на селскостопан-
ските комори на ФНРЈ (чл. 3 ст. 3); 

— дава потврда, со согласност од Комитетот 
за надворешна трговија, на определувањето и на-
чинот за прегледување квалитетот на одделни сел-
скостопански производи, што го определуваат Со-
јузната надворешнотрговска комора и Сојузот на 
селскостопанските комори на ФНРЈ (чл 5 ст. 2). 

12) Уредбата за трговската дејност и трговските 
претплатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ ' \ 
бр, 37/55) 

— донесува поблиски прописи, по претходно 
прибавеното мислење од Сојузот на трговските ко-
мори на ФНРЈ, за тоа што во смисла на одредбите 
од чл 3 и 4 на Уредбата се смета како развиена 
внатрешна организација и како потполна поделба 
на работата, а што како неразвиена внатрешна 
организација и како потполна поделба на работата 
според основните работни места, како и за органите 
и постапката за утврдување на тие услови (чл 6); 

— донесува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, упатства за 
водење книговодствена и друга евиденција на тргов-
ските дуќани со паушална пресметка (чл. 22 ст. 5); 

— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, посебни мерки 
за контрола над употребата на средства на тргов-
скиот дуќан со паушална пресметка (чл. 47); 

— ги пропишува условите за издавање одо-
брени ia за купувале производи преку откупувачи 
и собирачи (чл. 63 ст 4); 

— им определува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, по исклучок 
на оддел™ трговски претпријатија или за одделни 
артикли маржи за покритие на трошоците и за 
извршување на обврските спрема општествената 
заедница (чл. 71). 

13) Одлуката за. одделните услови под кои мо-
жат стопанските организации да купуваат селско -
стопански производи непосредно од индивидуалните 
призводители (.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/55) 

— ги пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, условите и 
начинот на работењето на откупните станици 
(тен 

14) Решението за продажните цени иа иекурент-
»пот тутун и тутунските преработки („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/54) 

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

15) Правилникот за струшката спрема ва управ-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/54) 

— го определува, со согласност од Секретари-
јатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, 
посебниот дел од управниот испит за инспекторите 
на и азари штето (чл. 13 с т 2 TG4L 6) 

Член 4 
Во надлежност на Државниот секретаријат за 

надворешни работи се пренесуваат ед досегашната 
надлежност ка Комисијата за прашањата на иселе-
ниците сите работи што се однесуваат на заштитата 
на иселениците, а што не се пренесени во надлеж-
ност на Секретаријатот за социјална заштита на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Во надлежност на Државниот секретаријат за 

рабо™ на народната одбрана се пренесуваат од до-
сегашната надлежност на Сојузниот извршен совет 
следниве работи: 

1) Законот за здравственото осигурување на 
работниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54) 

— ја пропишува, со согласност од Секретари-
јатот за трудот на Сојузниот извршен совет, постап-
ката за остварување на правата од здравственото 
осигурување на воените лица (чл. 104); 

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

— пропишува, заедно со Секретаријатот за 
просвета на Сојузниот извршен совет, со согласност 
од Сојузниот извршен совет, кои воени училишта 
им одговараат на неполно средно училиште, на за-
вршена средна школа, на виша школа на факултет 
и на нив рамни школи (чл. €2); 

— пропишува, со согласи ос од Секрета ри J<*TOT 
за работи на општата управа на Сојузниот извршен 
совет, кои воени испити и испити на државни 
службеници се признаваат како стручни испити на 
службениците односно како испити положени во 
текот на воената служба (чл 63) 

3) Законот за народната одбрана (,.Службен 
лист на ФНРЈ, бр 30/55) 

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

4) Уредбата за социјалното осигурување на 
воените лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53) 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
за трудот и од Секретаријатот за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет, во кои случаи и под 
кои услови болеста ќе се смета како несреќа при 
работа (чл. 9 ст. 2). 

5) Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации (.,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53) 

— определува, со согласност од Секретаријатот 
за индустрија на Сојузниот извршен совет, дека 
стопанска организација е должна да и' продаде 
основно средство на определена стопанска органи-
зација или на друго општествено правно лице, кога 
тоа го бара потребата на народната одбрана (чл. 13 
ст. 2); 

6) Уредбата за стопанските претпријатија што 
произведат за определени потреби на Југословен* 
снага народна армија („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 53/53) 

— ги определува, по предлог од државниот се* 
кретармјат односно секретаријатот во Сојузниот из-
вршен совет во чиј делокруг спаѓа соодветната! 
област на стопанството, претпријатијата за кои ва-
жат одредбите за стопанските претпријатија што 
произведат за огфеделени потреби на ЈНА (чл. 2); 

— ја определува програмата за изградба ва 
претпријатија зе воени потреби со цел е а оствару-
вање на програмата за производство за потребите 
на ЈНА (чл. 3); 

— им дава, со согласност од Државниот секре-
таријат за работи на финансиите и од Државниот 
секретаријат за работи на стоковниот промет, на 
претпријатијата за воени потреби определени овла-
стувања заради овозможување правилна примена tf 
благовремено извршуван« на договорите склучени 
со органите на ЈНА (чл. 8); 

— обврзува, со согласност од Државниот секрет 
таши јат за работи ма финансиите и од Секрета* 
ријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, 
одделни стопански прекри јата ја или групи стопан« 
ски претпријатија да произведат о ф е д е л е т ј 
предмети за потребите на ЈНА, и ги определува 
условите под кои ќе го извршат ова производство 
(чл. 20 ст. 1); 

— обврзува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, одделни сто-
пански претпријатија или групи претпријатија за да 
пуштат во промет определени предмети од основ-
ните средства да прибават претходно согласност 
од Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана (чл. 20 ст. 2). 

7) Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските претпријатија што произведат за опре-
делени потреби за Југословенската народна армија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бо. 

— ја утврдува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, височината на 
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пиротехнички^ додаток, во претпријатијата што 
производат за Потребите на ЈНА (чл. 3). 

В) Одлуката за условот под кој стопанските ор« 
ганизации можат да пуштаат во промет предмету од 
основните средства определени за производство по 
задолжувањата на ЈНА („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/54) 

— ја одобрува промената на предметот на рабо-
тењето на стопанските организации што се опреде-
лени за производство по задолжувањата на ЈНА 
(точ 2) 

Член 6 
Во надлежност на Државниот секретаријат за 

внатрешни работи се пренесуваат од досегашната 
надлежност на Сојузниот извршен совет следниве 
работи: 

1) Законот за движењето на граница („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 101*47) 
• — донесува решенија за установување грани-

чни премини (чл 2). 
2) Законот »а здравственото осигурување на 

работниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 5Г54) 

- ir» гтг- -{'„.цуг" со согласност од Секретари-
јатот за трудот на Сојузниот извршен совет, постап-
ката з« ес ^ пипање права';а ед здравственово оси-
гурување за припадниците на Народната милиција 
(чл 104). 

3) Уредбата за редот и безбедноста на железни-
ците (,Ст7жР?а лист на ФНРЈ", бр. 30/55) 

— определува, со согласност од Секретаријатот 
за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, 
к^н доје-^т-по сметаат за казниви во смисла на 
чл. 4 од Уредбата. 

сошија теново <*rr«rvnvB?iH»e на 
службениците во ресорот на внатрешните работи 
(» Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/53) 

— пропишува, во согласност со Секретаријатот 
за трудот и со Секретаријатот за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет, која болест и под кои 
услови се смета како несреќа при работа (чл. 5). 

Во надлежност на Државниот секретаријат за 
внатрешни паботи се ставаат следниве работи: 

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

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

— врши работи во врска со давањето на пода-
тоци за судбината на одделни лица што во текот на 
војната исчезнале или загинале. 

Член 7 
X. Покрај работите од досегашната надлежност 

на укинатата Управа за надворешна трговија, што 
со одредбата на чл. 34 ст. 3 од Законот за сојузните 
органи на управата се пренесени во надлежност 
на Комитетот за надворешна трговија, во надлеж-
ност на овој Комитет се пренесуваат и следниве 
работи, и тоа; 

А. Во делокруг на Комитетот за надворешна 
трговија како колегијален орган: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет': 

1) Сојузниот општествен план за 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/56) 

— може, со цел на зголемување извозот и на 
израмнување разликата во цените во 1956 година, 
да ги зголемува пропишаните извозни коефициенти 
(глава XXITI оддел 1); 

— може. со согласност од Државниот секрета-
ријат за работи на финансиите, на стопанските ор-
ганизации од одделни стопански области, гранки и 
групи да им го зголеми или намали процентот од 
ставот 1 на одделот 2 главата XXIII на Сојузниот 
општествен план за 1956 година, односно да ги утврда 

и другите извори на средства за набавка на девизи 
на состаноците на девизното пресметковно место за 
целите од ст. 1 како и за набавка на девизи што 
Народната банка им ги продава непосредно на 
стопанските организации (глава XXIII оддел 2 
став 3). 

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

— ја определува, по предлог од Сојузната на-
дворешнотрговска комора, а со согласност од Др-
жавниот секретаријат за работи на финансиите, 
височината на износот за одделни видови надво-
решнотрговски работи кој стопанската организација 
мора постојано да го има на располагање во својот 
резервен фонд и височината на износот што треба 
да го положи ка ј Народната банка на име кауција 
за вршење надворешнотрговски работи, за да ги 
исполни условите за запишување во надвореишо-
трговскиот регистар (чл. 5 ст. 3); 

— со посебни прописи го регулира склучува-
њето на компензациони работи (чл. 30); 

— определува за одделни производи нивниот 
извоз и увоз да се врши преку јавно наддавање 
(чл. 32); 

— определува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на стоковниот промет, пот-
полна или деломична забрана на извозот односно 
на увозот на одделни призводи или посебни усло-
ви за извоз односно увоз на одделни производи 
(чл. 34 ст. 1 точ 1). 

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

— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, странските 
средства за плаќање што стопанските организации 
ги оствариле со извоз на стоки и со вршење услуги 
или со кои се здобиле на кој и да е друг начин 
и странските средства за плаќање што ги оства-
риле државните органи и установи, установите со 
самостојно финансирање, општествените организа-
ции и приватните правни и физички лица по сто-
ковен основ, да не мораат во целост да и* се про-
даваат на Народната банка, како и услови за упо-
треба на тие средства (чл. 2 ст. 2); 

— ги утврдува износите на странски средства 
за плаќање што ќе ги продава Народната банка 
за потребите на стопанството на девизните пре-
сметковни места (чл. 12 ст. 2); 

— пропишува за кои видови стоки и за кои 
плаќања се продаваат странските средства за пла-
ќање на посебните состаноци на девизните пре-
сметковни места (чл. 15 ст. 2); 

— го пропишува начинот за утврдување на ра-
зликата во цените и начинот за вршење на пре-
сметувањето и ги определува обврзниците за пла-
ќање на разликата (чл. 23 ст. 2); 

— ги пропишува условите за склучување кре-
дитни работи со странство (чл. 25 ст. 1); 

— определува кои кредитни работи со стран-
ство ќе се склучуваат само по неговото одобрение, 
како и за кои кредитни работи со странство е 
потребна согласност од Народната банка (чл. 25 
ст. 2). 

4) Одлуката за продавање на девизните сред-
ства на одделните состаноци на девизното пре-
сметковно место („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
50/54) 

— ги определува износите на девизните сред-
ства за подмирување основните потреби на репро-
дукцијата и на широката потрошувачка, качо и 
намената за кои треба да се употребат овие сред-
ства (точ. 1). 

5) Одлуката за олеснувањата при плаќањето 
странската опрема и инвестициониот материјал 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55) 

— ги утврдува оквирните износи на де^г^ги 
динарски средства до кои можат да се даваат 
о леон ени јата од одделот II ст. 1 точ. 1 и 3 
(одд, И. ст. 2). 
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6) Одлуката за пресметување разликата во це-
ните при увозот и извозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55) 

— ги утврдува коефициентите (том. 1 ст. 3); 
— може да одобри во случај на извс& на сто-

ки од определена намена за потоебите на внатре-
шниот пазар пресметувањето на разликата во це-
ните да се врши без примена на пропишаните 
коефициенти, а врз основа на фактичните разли-
ки во цените (тон. 2). 

7) Решението за забрана на извозот и за 
кснтингентирање на производите наменети за из-
воз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/55) 

— ги утврдува со решение контингентите на 
пт: е изводите што според одредбата на тон. 3 од ова 
решение можат да се извозат само во границите 
на утврдените контингенти (точ. 4 ст. 1); 

— донесува конечна одлука за количините и 
за временските периоди за извоз на контингенти-
ргните производи, ако за тоа не можат да се спо-
годат органот што ќе го опее де ли Комитетот за 
надворешна трговија. Сојузниот завод за стопан-
ско планирање, Сојузната надворешнотрговска ко-
мора. Сојузната индустриска комора и Сојузот на 
селскостопанските комори на ФНРЈ (точ. 4 ст. 2); 

— работите од точ. 7 на ова решение ги врши 
Комитетот за надворешна трговија без согласност 
од Сојузниот извршен совет односно од неговиот 
Одбор за стопанство. 

б) Од досегашната надлежност на укинатиот 
Државен секретаријат за работи на народното сто-
панство: 

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

— донесува поблиски прописи за применување ' 
на одредбите од чл. 17 ст. 1 на оваа уредба (чл. 17 
ст. 2). 

В. Во делокруг на претседателот на Комитетот 
за надворешна трговија следните работи од досега-
шната надлежност на Сојузниот извршен совет: 

1) Сојузниот општествен план за 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/56) 

— може, со согласност од Државниот секрета-
ријат за работи на финансиите, ла воведува нови 
или да ги зголемува постојните премии во рамките 
на сумата од 20 милијарди динари (глава XXIII 
оддел 1). 

2) Уредбата за над ворешкотр говедото работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55) 

— ги определува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на стоковниот промет, ко-
личината или височината на вредноста на одделни 
производи што определените претпријатија се дол-
жни да ги извезат, како и срокот до кој мора да 
се изврши извозот (чл. 34 ст. 1 точ. 2); 

— и' дава согласност на Сојузната надворешно-
трговска комора на именувањето на постојанен 
претседател и на списокот на повремените члено-
ви на советот на Судот на честа на Сојузната над-
ворешнотрговска комора (чл. 63 ст. 2 и 3). 

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

— ја овластува Народната банка да дава до-
звола определени странски средства за плаќање 
да можат да се држат во странство (чл. 10); 

— може да пропише во кои случаи меѓу сто-
пански организации не може да се врши замена 
на странски средства за плаќање купени на де-
визно пресметковно место (чл. 22 ст. 3). 

4) Одлуката за условите под кои Народната 
банка на ФНРЈ ќе врши купопродажба на деви-
зите на термин („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53) 

— определува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, во која вред-
ност Народната банка може да продава и да ку-
пува Девизи на термин (точ. 2). 

5) Одлуката за измени и дополненија на Од-
луката за начинот и условите под кои се пресме-
тува разликата во цените при увозот и извозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55) 

— определува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, колку од 
динарските средства предвидени со сојузниот оп-
штествен план за унапредување и за стимулирање 
на извозот може да се потроши во одделни вре-
менски периоди во односната година (точ. 1 ст 3). • 

6) Одлуката за употребата и пресметувањето 
на странските средства за плаќање („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/55) 

— може, со согласност од Државниот секрета-
ријат за работи на Финансиите, да определи и друг 
начин за пресметување со претпријатијата за ме-
ѓународно трговско посредување (точ. II ст. 3). 

II. Актите од одделот I алинеја А под а) точ 1 
ст. 1, точ. 2 ст. 2, точ. 3 ст. 2. 3. 5 и 6, точ. 5, том. 6 
ст. 1 и 2, донесени се ако со нив при решавањето 
во Комитетот за надворешна трговија се согласил 
претставникот на Државниот секретаријат за ра-
боти на финансиите. • 

Актите од одделот I алинеја А под а) точ. 4 
и точ. 1 под б) донесени се ако со нив при реша-
вањето во Комитетот за надворешна трговија се 
согласил претставникот на Државниот секретари-
јат за работи на стоковниот промет. 

III. Во делокруг на претседателот на Комите-
тот за надворешна трговија спаѓаат и работите 
што со одредбата на чл. 34 ст. 3 од Законот за 
сојузните органи на управата се пренесени во над-
лежност на Комитетот. 

За вршење одделни работи од одделот I под 
В, како и за вршење одделни работи од претход-
ниот став, претседателот на Комитетот за надво-
решна трговија може да овласти повеќе службе-
ници на Комитетот. 

Член 8 
Во надлежност на Секретаријатот за законо-

давство и организација на Сојузниот извршен со-
вет се пренесуваат од досегашната надлежност на 
укинатиот Државен секретаријат за работи на оп-
штата управа и за буџет следниве работи: 

Уредбата за Државниот секретаријат за рабо-
ти на општата управа и за буџет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— надзор над извршувањето на прописите за 
избирачките списоци (чл, 2 точ. 6); 

— работите во врска со изборите на органи на 
самоуправувањето на производителите во стопан-
ството (чл. 2 точ, 7). 

Член 9 
I. Во надлежност на Секретаријатот за инду-

стрија на Сојузниот извршен совет се пренесуваат 
следниве работи* 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Сојузниот општествен план за 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/56) 

— пропишува, со согласност ол Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, единствен 
тарифен систем и единствени услови за испорака 
на електрична енергија, до донесувањето на един-
ствена тарифа за продажба на електрична енер-
гија (глава XXIV оддел 2 ст. 1). 

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

— донесува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, прописи за 
изведба на градежни објекти во сопствена режи-
ја (чл. 8 ст. 3). 

3) Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот уред за патенти („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/53) 

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

4) Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузната комисија за стандардизација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 

— решава по жалбите против решенијата на 
Сојузната комисија за стандардизација по кои не 
може да се води управен спор (чл. 6). 
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5) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за изработка и одобрување на инвестиционата 
програма и за полагање депозит за обезбедување 
исплатата на инвестиционите работи („Службен 
лист на ФНРЈ' \ бр. 54/55) 

— определува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, и други ме-
рила во поглед на изработката на инвестициони 
програми за инвестиционите работи чија вкупна 
вредност по еден инвестиционен објект не преми-
нува 10,000 ООО динари, кога тие работи ги изве-
дуваат само од сопствени средства (чл. 1 ст. 2); 

— донесува прописи за постапката на одобру-
вање на инвестиционите програми и за поднесува-
њето на податоци наместо инвестиционата про-
грама (чтт 

6) Уредбата за пресметување вкупниот приход 
во погошгге на рударските претпријатија, прет-
пријатијата за експлоатација на нафта и на прет-
пријатијата за истражување („Службен лист на 
ФНРЈ ' , бр. 6/54) 

— решава, со согласност од Државниот секре-
таријат за р?»боти на финансиите, за издвојување 
на погон во самостојно претпријатие, ако погонот 
се наоѓа на територија на една, а седиштето на 
претпријатието на територија на друга народна 
република (чл. 5 ст. 2). 

7) Одлуката за опитното производство на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/55) 

— донесува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, решенија за 
продолжувањето, во исклучителни случаи, на сро-
кот за траење на опитното производство до 12 ме-
сеци ако финансирањето на инвестициите е врше-
но од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
(точ. 6 ст. 2). 

б) Од досегашната надлежност на укинатиот 
Државен секретаријат за работи на народното 
стопанство: 

1) Законот за пронајдоците и за техничките 
усовршувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 108/48) 

— издава, со согласност од Комитетот за на-
дворешна трговија, дозвола за патентирање и 
остварување во странство на пронајдоците сторе-
ни во ФНРЈ или на, пронајдоците сторени во 
странство од страна на државјани на ФНРЈ (чл. 94 
ст. 1). 

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

— именува за инспектори стручњаци од дру-
ги надлештва, претпријатија или установи во со-
гласност со нивниот старешина, заради вршење 
одделни инспекции (чл. 3 ст. 2); 

— решава по жалбите против првостепените 
решенија на електроенергетскиот инспектор (чл. 1 
ст. 1). 

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

— пропишува други услови за овластените 
проектанти (чл. 2 ст. 3); 

— оснива комисија за ревизија на главните 
проекти (чл. 25); 

— решава по жалбите против првостепените 
решенија на Комисијата за ревизија на главните 
проекти (чл. 32 ст. 3); 

— дава одобрение за склучување договори за 
изработка на проектна програма, на идеен и на 
главниот проект со странски проектанти (чл. 42 
ст. 2); 

— донесува поблиски прописи за условите по-
требни за оснивање на проектни претпријатија, за 
запишувањето во регистар, за изработката на про-« 
ектната програма, за составните делови на идеј^ 
илот, главниот и изведувачкиот проект, за опре«* 
мата на проектниот елаборат, за работата на ко-* 
мисијата за ревизија на проектите, на организа-
цијата за градење и за конкуренте (чл. 58 ст, 1)у 

— дава согласност на посебните прописи за 
изработка на проектната програма, за составните 

делови на идејниот, главниот и изведувачкиот про-
ект, за опремата на проектниот елаборат, за ра-
ботата на комисијата за ревизија на проектите за 
објектите со специфично-технички карактер и на-
мена, што ги донесуваат надлежните државни ор-
гани (чл. 58 ст. 2). 

4) Уредбата за градежната инспекција („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/52) 

— определува посебна инспекција да врши по-
стојана контрола над изведбата на градежните 
објекти од особено стопанско значење или опоеде-
лува надлежната градежна инспекција да та врши 
таа контрола (чл. 13) 

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

— ги пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, условите и 
постапката за завио наддавана (чл 16 ст. 3); 

— донесува, со рогласност од Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, поблиски про-
писи за поставката на примопредавањето (колауда-
ција и суперколаудација) на градежниот објект 
(чл. 21 ст. 2); 

— дава одобрение за склучување договор за 
градење со странски изведувачи (чл. 22); 

— издава градежни дозволи за објектите што 
се простираат на две или повеќе републики (чл. 
28 ст. 2); 

— дава согласност на упатствата * за изведба 
на градежни објекти со специфично технички ка-
рактер и намена што ги донесуваат надлежните 
државни органи (чл. 57); 

— донесува, со согласност од Државниот секре-
таријат за внатрешни работи, прописи за заштита 
на градежните објекти од пожар и за другите за-
штитни мерки (чл. 58). 

6) Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55 и 11/56) 

— определува со работата во одделни погони 
или постројки да можат да раководат само лица со 
определени технички квалификации (чл. 27 ст. 2). 

. 7) Уредбата за градежните претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 

— донесува поблиски прописи за стручната 
спрема на раководителите за одделни видови гра-
дежни работи (чл 15 ст. 4). 

8) Уредбата за заедниците на електростопан-
ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/54) 

— решава за истапувањето на одделни елек-
тростопански. претпријатија од заедницата (чл. 4 
ст. 3) 

— го одбрува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите и од Секре-
таријатот за * општа управа на Сојузниот извршен 
совет, статутот на заедницата на електростопан-
ските претпријатија во која се здружени претпри-
јатија од територија на две или повеќе народни 
републики (чл. 17 ст. 2 во врска со чл. 4). 

9) Уредбата за занаетчиските дуќани и занает-
чиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 5/54) 

— определува кои стопански дејности се сме-
таат како занаетчиски ракотворби (чл. 10 ст 2); 

— определува, со согласност од Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет, каква стру-
чна спрема треба да има работоводителот за рако-
водење со стручните работи во занаетчиска орга-
низација со средства во општествена сопственост 
односно приватно лице за вршење на работите од 
одделни занаетчиски ракотворби (чл. 20 ст* 2)' 

— ги пропишува условите и делокругот на ра-
ботењето на овластените и другите зидарски и те-
сарски дуќани, вклучително и приватните, како и 
стручната -спрема потребна за водење такви ду-
ќани (чл, 107). 

10) Уредбата за изработка и одобрување на ин-
вестиционата програма и за полагање депозит за 
обезбедување исплатата на ивестиционите работи 
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(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/55 и 
2/56) 

— донесува прописи за работите што се вр-
шат во случај на запирање на инвестиционите ра-
боти и заради нивно запазување (конзервирање), 
придржувајќи се за начелата од оваа уредба (чл. 
17, ст. 2). 

11) Уредбата за прибавување правото на и ду-
стриска своина во странство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/54) 

— именува, со согласност од Комитетот за на-
дворешна трговија, комисија за разгледување на 
барањето за издавање дозвола за склучување др-
говор за прибавување правото на индустриска сво-
ина во странство или за откупување техничката 
документација на странски организации и одделни 
лица (чл. 6 ст. 2); 

— издава дозвола за поплавување правото на 
индустриска своина во странство (чл. 7 ст. 3); 

— го пренесува правото за користење лицен-
ца или техничка документација набавена во стран-
ство врз друго општествено правно лице, на не-
гово барање (чл. 9 ст. 1); 

— издава или го ускратува издавањето на до-
звола за отстапување техничка документација на 
странство (чл. 12 ст. 2). 

12) Како и други управни работи во областа на 
индустријата, градежништвото и занаетчиството, 
доколку според одредбите од оваа уредба не спа-
ѓаат во надлежност на други сојузни органи на 
управата. 

II. Се овластува Секретаријатот за индустри-
ја на Сојузниот извршен совет да донесува пропи-
си за техничките мерки, за стручните норми и за 
условите во поглед на проектирањето, изведбата, 
одржувањето и прегледот на електроенергетските 
постројки и уреди, рударските постројки и уреди, 
постројките и уредите за павни *сотли и за гасови 
под натиот, како и за изведбата на градежните и 
рударските објекта и работи. 

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот из-
вршен совет може со тие прописи да установува 
обврски за стопанските претпријатија и другите 
правни лица и граѓани, како и да пропишува па-
рички казни за прекршоците на тие прописи. 

I Во надлежност на Секретаријатот за селско 
стопанство и шумарство се пренесуваат следниве 
работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

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

— наредува преземање на мерките предвидени 
со овој закон со цел за спречување и отстранува-
ње и на другите заразни болести ка ј добитокот, 
на паразитните и узѓојните болести, ако се јават 
тие или загрозува опасност од нивна појава и ши-
рење (чл. 3 ст. 2); 

— ги пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, условите 
под кои припаѓа надоместок на штетата за добито-
кот што е убиен односно заклан поради извршува-
њето на мерките од чл. 41 ст. 1, како и постапката 
за утврдување на овај надоместок (чл. 51 ст. 3); 

— определува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, во случај 
на потреба трошоците за превентивно бележење 
на животните против некои зарази да ги сносат 
нивните сопственици, односно држатели (чл, 54 
ст. 2); 

— пропишува кои заразни болести кај добито-
кот се сметаат како особено опасни и определува 
посебни мерки за спречување и отстранување на 
тие зарази (чл. 75). 

2) Основниот закон за заштита на растенија-
та од болести и штетници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/54) 

— определува кои растениски болести и штет-
ници се сметаат како опасни за целата територи-
ја на Југославија (чл; 14); 

— го забранува одгледувањето на одде :сш cv-л-
скостопански и шумски култури за определени 
време, ако постои веројатност дека на тој начин 
сосема ќе се отстрани опасната растениска болест 
или штетник (чл. 31); 

— ги пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, условите под 
кои припаѓа надоместок на штетата за растенијата 
и предметите што се уништени поради извршува-
њето на мерките од чл. 30 на законот, како и по-
стапката за утврдување на озој надоместок и на 
надоместокот за употребените превозни и други 
средства (чл„ 36 ст, 4), 

3) Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 10/56) 

— може, со согласност од Државниот секретари-
јат за работи на финансиите, да ги утврди мерилата 
за издвојување определените погони основани во ра л-
ките на земјоделските задруги или на задружните 
деловни сојузи како самостојни, и да утврди рзсло-
делбата на вкупниот приход да ја вршат како прет-

п р и ј а т и ј а од соодветна стопанска дејност (чл. 136) 
б) Од досегашната надлежност на укинатиот 

Државен секретаријат за оаботи на народното 
стопанство: 

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

— ги пропишува, со согласност од Секретари-
јатот за сообраќај и врски на Сојузниот' извршен 
совет, другите потребни мерки за спречување -на 
опасноста од шумски пожари што можат да бидат 
предизвикани од локомотивите на шумско-инду-
стриските железници или ол железниците на јав-
ниот сообраќај, особено во шумите што се од пого-
лемо стопанско значење (чл 10 ст. 3); 

— упатува во случај на потреба за вр£ме на 
сушен период, во спогодба со републичкиот орган 
за работи на шумарството, шумарски службеници 
на работа од една народна пепублика во друга 
(чл. 14 ст. 3). 

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

— пропишува упатства за изработка на шум-
ско-уредни елаборати (чл. 5 ст. 4); 

— ги прогласува, со согласност рд Државниот 
секретаријат за работа на народната одбрана, за 
постојано или времено заштитни оние шуми што 
служат за одбрана на земјата (чл. 17 точ. 1); 

— ги пропишува постапката за прогласување 
на шумите за постојано или времено заштитни, 
начинот на нивното евидентирање и управување, 
како и постапката за утврдување на еднократни-
от надоместок што се должи г на сопствениците на 
шумите да им го платат лицата во чиј приватен 
интерес определените шуми се прогласени за вре-
мено заштитни (чл, 18 ст 2) 

3) Основниот закоп за заштита ка дебито кот 
од заразни болести ( , С Л У Ж Б И ЛИСТ WO ФНРЈ ѓ p. 
26/54) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот цз^ршеч совет, по-
блиски прописи за начинот на товарот , претОва-
рот и истоварот на добиток, како и за начинот на 
вршење контрола од чл 15 и 16 (чл. 16 ст. 5) 

— донесува поблиски прописи за внатрешно-
то уредување и работата, како и за начинот на 
вршењето на ветеринарна контрола во индустри-
ските и експертните кланици (чл. 24 ст. 2); 

— го ограничува или забранува увозот ити 
транзитот од странство на добитокот, на произво-
дите од добиток и на суровините, како и на дру-
гите предмети со кои може да се пренесе заразата 
(чл. 29 ст. 2); 

— го пропишува начинот и условите под кои 
можат да се искористуваат животинските трупози 
или нивните делови за технички цели (чл. 41 ст. 3); 

— ги пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за внатрешни работи, мерките што 
треба да се применат на поголем број физичктт ч 
правни лица на извесно подрачје (чл. 47 ст 2» 
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- донесува поблиски прописи за контролата, 
пакувањето, прометот и употребата на цеиивата, 
живите вакцини, дијагностичките средства и леко-
вите за ветеринарна употреба (чл, 57 ст 2), 

— решава по жалбите ПРОТИВ решени!ата на 
сојузните ветеринарни инспектори (чл ви ст 2) 

4) Основниот закон за заштита на растенија-
та од болести и штетници (. Сл*, жбен лист ма 
ФНРЈ", бр. 26/54) 

— го ограничи ва или забранува увозот или 
транзитот низ Југославија на растенија од земјата 
во која се појавила^ опасна растениска болест или 
штетник, ако со меѓународен договор не е предви-
дено поинаку (чл 22); 

— ги пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за внатрешни работи, мерките што 
треба да се применат на неопределен број лица на 
извесно подрачје со цел да се спречат и отстранат 
p i сте ни ските болести и 'штетници (чл. 33 ст. 3); 

— решава по жалбите против решенијата на 
службеникот на Сојузната управа за заштита на 
растенијата овластев за вршење инспекција за за-
штита на растенијата (чл. 56 ст. 2): 

— донесува прописи за здравствената контро-
ла при прометот на посад очен материјал и семен-
ски стоки, за здравствената контрола при увозот, 
извозот и транзитот на растенија, за контролата на 
хемиските средства за заштита на растенија, за 
подигањето и работата на цијан-коморите (чл. 68 
ст. 1); 

— донесува, со согласност ол Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, 
ПРОПИСИ за начинот на прегледот на пратките со 
растенија при увозот, извозот и транзитот (чл. 68, 
ст. 1) 

5) Законот за прометот на семенската стока 
(..Службен лист н а ФНРЈ", бр. 27/54) 

— дава одобрение за увоз на сортна и селек-
тивна семенска стока (чл. 12 ст 1); 

— пропишува која семенска стока е сортна и 
несортна, односно селективна и обична; која ме-
шавина на семенска стока е позволена; квалите-
тот на семенската стока, како и методите за испи-
тување на нејзината здравствена cocToi6a и квали-
тетот; начинот на пакувањето и означувањето на 
семенската стока; што се смета како продажба на 
семенска стока на мало; со кои квалификации мо-
ра да располага стручниот селскостопански и шу-
марски персонал за работите на семенарството; 
која исправа служи како доказ за сообраќајните 
и царинските органи дека семенската стока што се 
извезува им одговара на условите пропишани со 
овој закон (чл. 26 ст 1). 

6) Уредбата за контрола и промет на вештач-
ки ѓубриња („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/47) 

— ги определува установите што ќе вршат ана-
лиза на увезените вештачки ѓубриња (чл. 4 ст. t 
под б); 

— дава^ одобрение за пуштање во промег на 
вештачки ѓубриња увезени од странство (чл. 6); 

— решава по жалбите против првостепените 
решени!а донесени за наодот на увезеното вешта-
чко ѓубре (чл. 8) 

7) Уредбата за организација на шумско-техни-
чката помошна служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 64/4Ѕ) 

— ги пропишува, со согласност од Државниот 
секретријзт за работи на народната одбрана, бо-
јата, кројот и знаците на униформата за (персона-
лот на шумско-техничката служба (чл. 5 ст. 1), 

8) Уредбата за производството како и за ку-
пувањето на суров опиум ол производителите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/54) 

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

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

— пропишува, по предлог од Сојузната надво-
решнотрговска комора и од Сојузот на селскосто-
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ланските комори иа ФНРЈ, со која стручна спре-
ма мораат да располагаат лицата од чл. 11 ст 1 
(чл, 11 ст. 2), 

— РО утврдува текстот на свечената изјава што 
ја даваат стручните лица што ја вршат службата 
за контрола на квалитетот на се леко сто па неки те 
производи наменети за извоз (чл. 12 ст 1); 

— ja пропишува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, а по пред-
лог од Сојузната надворешнотрговска комора, ви-
сочината на надоместокот за трошоците на прегле-
дот на одделни селгекостопански производи ѓчл 17 
ст 2); 

— формира стручни комисии заради повреме-
на проверка на работата на стручните лица и на 
стручните установи во вршењето на контролата на 
селсково ланските производи (чл. 19 ст. 1). 

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

— определува, по предлог од Сојузот на селе-
скостопанските комори на ФНРЈ, кои подрач!а с«> 
сметаат за житородни (тач. 2 ст. 2). 

11) Одлуката за надоместоците за вршење 
здравствена контрола па растенијата при увозот, 
извозот, транзитот и внатрешниот промет („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) 

— ги пропишува, со согласност од Секретари-
јатот за општа управа на Сојузниот извршен со-
вет, наградите на лицата што вршат здравствена 
контрола на растенијата од точ. I—IV од оваа од-
лука (точ. VI). 

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

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

13) Правилникот за извршување на Уредбата 
за контролата и прометот на вештачките ѓубриња 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 84/47) 

— издава дозвола и ги регистрира мешавини-
те на вештачки ѓубриња, како и на биолошки и 
други ѓубриња (чл. 8); 

— издава дозвола за увоз и за пуштање во 
промет на патентирани ѓубриња, каталитички и 

. биохемиски препарати и бактериолошки култури 
(чл. 14 ст. 1). 

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

— дава одобрение за чисто сечење на шумите 
на површини поголеми од 250 ха, по предлог од 
стручна комисија (тон. 1ГО 

15) Како и други управни работи во областа на 
селеското стопанство и шумарството, доколку спо-
ред одредбите од оваа уредба не спаѓаат во над-
лежност на други сојузни органи на управата. 

Член 11 
I. Во надлежност на Секретаријатот за сооб-

раќај и врски на Сојузниот извршен'совет се пре-
несуваат следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

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

— донесува, со согласност од Државниот сек-
ретаријат за работи на финансиите, поблиски про-
писи за пријавата на радиоприемниците и за на-
чинот на плаќање на радиопретплатата (чл. 43 
ст, 2); 

— донесува поблиски прописи за отстранува-
^њето на радиодифузните смеќавање (чл. 44 ст. 4). 

2) Уредбата за организацијата, иселувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— дава потврда на актите за оснивање на 
претпријатија во состав на Заедницата на стопан-



Опрана 4&6 — Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 20 јуни 1956 

ските претпријатија на ПТТ што ќе ги донесе управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на ПТТ со 
согласност од републичкиот извршен совет (чл. 16 
ст. 1). 

3) Уредбата за пристапот, пловидбата и пре-
стојот на странски јахти и спортски едрилици во 
крајбрежното море на ФНРЈ („Службен лист иа 
ФНРЈ", бр. 36/55) 

— донесува решение со кое им се забранува на 
странските јахти од една или повеќе земји приста-
пот, пловидбата и престојот во крајбрежното море 
на ФНРЈ кога тоа го бара државниот интерес 
(чл 14) 

4) Ги определува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите, поштен-
ско-телеграфско-телефонските тарифи, како и пат-
ничките тарифи на железничкиот, поморскиот, ре-
чниот, езерскиот и воздушниот сообраќај (Заклу-
чок на Сојузниот извршен совет за овластувања 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен со-
вет да решава определени работи ол надлежноста 
на Сојузниот извршен совет, од 8 ЈУЛИ 1955 година 
— тон. 49 и др. прописи). 

5) Ги определува, со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на стоковниот промет и од 
Државниот секретаријат за работи на финансиите, 
стоковните тарифи за железничкиот, поморскиот, 
речниот, езерскиот и воздушниот сообраќај, како и 
тарифите за преговорни и други услугу (Заклучок 
на Сојузниот изввршен совет за овластување Одбо-
рот за стопанство на Сојузниот извршен совет да 
решава определени работи од надлежноста на Соју-
зниот извршен совет од 8 јули 1955 година — точ. 51 
и др. прописи). 

6) Од досегашната надлежност на укинатиот со-
јузен Државен секретаријат за работи на народното 
стопанство: 

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

— ги менува, со согласност од Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, пропишаните та-
рифни ставови на лучките надоместоци и за одделни 
луки пропишува поединечни тарифни ставови што 
отстапуваат од општите ставови (чл. 15). 

2) Уредбата за баждарење на поморските бродови 
С Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/49) 

- - пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, тарифи на 
надоместоците за баждарење на поморските бро-
дови (чл 8). 

3} Уредбата за поморската пилотажа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 64/49) 

— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, тарифа за 
услугите на пилотаже (чл. 7); 

— ја пропишува, со согласност од Државниот 
с&кретотшјат за работи на финансиите, височината 
на процентот што се уплатува во хзварискчот фонд 
(чл И) 

4) Уредбата за посадата на бродовите од тргов-
ската морнарица на ФНРЈ (, Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 80/49} 

— дозволува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за надворешни работи, како членови на' 
п о с т а да се укрцаат и странски државјани (чл. 5). 

г>) Уредбата за утврдување способноста за пло-
видба на бродовите од трговската морнарица на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр 40/50) 

— ја пропишува со согласност од Државниот се-
к'^:глл;]ат за работи на финансиите, тарифата на 
надоместоците за извршениот преглед на бродови, 
на дел од боод, на опрема и на уреди (чл 10) 

в) Уредбата за уписот на поморските бродови и ка-
зани иа ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр 25/51) 

— донесува, со согласност од Државниот се-
кретари) :*г за надворешни работи, решение за уписот 
на боодови од странска сопственост (чл. 2 ст. 2). 

?! Уредбата за организацијата, иселувањето и 
управувањето со Југословенските пошшти, телегра-
фи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— дава согласност на техничките прописи за 
вршењето на поштенско-телеграфсзко-телефонскиот 
сообраќај, доколку се однесува и на стопанските 
претпријатија надвор од Заедницата или на устано-
вите и граѓаните, што ги донесува Генералниот ди-
ректор во рамките на сојузните прописи (чл. 47); 

— заедно со Државниот секретаријат за работи 
на финансиите му дава согласност на управниот од-
бор на Генералната дирекција на ПТТ за донесување 
поблиски прописи за формирањето на фондови во 
Заедницата на ПТТ и за нивното користење (чл. 
75 ст. 4); 

— определува ревизијата на проектите ич ин-
вестиции на телеграфско-телефонските објекти да 
За вршат комисиите од чл. 79 ст. 2 од уредбата на-
место органите надлежни според општите прописи 
за ревизија на проектите (чл. 80). 

8) Уредбата за оснивање Југословенски регистар 
на бродовите („Службен лист на ФНРЈ", бо. 52/49, 
26/51 и 16/55) 

— ја пропишува, со согласност од Државниот 
секретари Јат за работи на финансиите, тарифата 
според која Регистарот ги наплатува надоместоците 
за сторените услуги (чл. 9). 

9) Правилникот за влечење на бродовите во 
поморските луки на Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/30) 

Пропишува, со согласност од Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, тарифа за услуги 
на влечење (чл. 6 ст. 1). 

10) Одлуката за давање одобрение за ваѓање од 
крајбрежното море на ФНРЈ потонати предмети на 
општествената сопственост без определен орган на 
управувањето („Службен лист на ФНРЈ", б«р. 47/54) 

— со Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите дава согласност на постапката што ја про-
пишува директорот на Управата за поморство и речен 
сообраќај според која ќе се врши јавно наддавање 
за вадење на потонати предмети (точ. 3 ст. 6). 

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

— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на фиеанспите, надоместоци за 
употреба на зимовниците (точ. V). 

12) како и други управни работи во областа на 
сообраќајот и врските, доколку според одредбите 
на оваа уредба не спаѓаат во надлежност на другите 
сојузни органи на управата. 

в) Од десетината надлежност на укинатиот соју-
зен Државен секретаријат за работи на општата 
управа и за буџет: 

1) Уредбата за организацијата, поодувањето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/531 

— со Секретаријатот за трудот на Сој узи лот 
извршен совет дава согласност за поблиски прописи 
што ги донесува Генералниот директор за тоа под 
кои услови и на кој начин можат да се склучуваат 
договори за работен однос со лица што не се запо-
слени со полно редовно работно време (чл. 50) 

2) Уредбата за организацијата, поодувањето и 
управувањето со Југословенските железници (.Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) 

— со сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи дава согласност на сообраќајно-тех-
ничжите прописи за сигурноста и безбедноста на 
сообраќајот што ги донесуба Генералниот директор 
на Ј Ж (чл. 27); 

— решава по жалбите против одлуките на управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на Ј Ж (чл. 97); 

— со Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет дава согласност на поблиски прописи 
за дисциплинската одговорност и за дисциплинската 
постапка што ги пропишува управниот одбор на Ге-
нералната дирекција на Ј Ж (чл. 111); 

— со Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите му дава согласност на управниот одбор на 
Генералната дирекција на Ј Ж за донесување (жобли-
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ски прописи за постапката за надоместок на штетата 
(чл. 120). 

г) Од досегашната надлежност на Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните. 

Уредбата за организацијата, поодувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на ФНРЈ4', бр. 53/53) 

— издава дозволи за подигање и работа на пре-
давните радиостаници, им доделува фреквенции и 
позивни знаци на овие станици и врши контрола на 
употребата на доделените фреквенции и позивни 
знаци (чл. 43 ст. 2 тон. 8). 

II. Во надлежност на Секретаријатот за сообра-
ќај и врски на Сојузниот извршен совет се ставаат 
и следните работи: 

1) издава, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи, дозволи за поди-
гање, пресметување и работа на емисионите радио-
станици; 

2) ги определува фреквенциите, побиените знаци 
и Јачината на емисионите радиостаници; 

3) ја ускладува работата на еми сносите радио-
станици со цел за отстранување на смеќавањата ва 
радиосообраќајот и решава за мерките за отстрану-
вање на тие смеќавање; 

4) води евиденција за емисионите радиостаница 
ве земјата и врши контрола над нивната работа во 
поглед на придржувањето за прописите што го ре-
гулираат радиосообраќајот. 

Член 12 
I. Во надлежност на Секретаријатот за трудот 

на Сојузниот извршен совет се пренесуваат следните 
работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/50 и 4/51) 

— дава согласност на поблиски прописи за спро-
ведување социјалното осигурување за осигурениците 
наведени во ст. 4, што ги донесува Сојузниот завод 
за социјално осигурување (чл. 5 ст. 5). 

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

— го определува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите — најмалиот 
износ на приходи на членовите на фамилиите, до-
статочен за издршка (чл. 13); 

— ја определува постапката за испраќање на 
осигурени лица на лекување во странство (чл. 58). 

3) Уредбата за заснивање и престанок на работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 84/48), 

— ги определува, по претходно пријавеното ми-* 
слење од Централното веќе на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, категориите на работниците (на-
местениците) со кои мора да се склучи писмен дого-
вор за работа, освен оние во чл. 3 ст. 1 (чл, 3 ст. 2); 

— го определува, по предходно прибавено^ ми-
слење од Централното веќе на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, најкусиот срок за траење на 
договор за работа за некои категории работници (чл* 
6 ст. 2). 

4) Уредбата за дисциплинската и материјалната 
одговорност на работниците во државните претпри-
јатија, надлештва и установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/49 и 41/50) 

— издава, со согласност од Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Сојузниот извршен 
совет, упатство за примена на одредбата на чл. 24 
ст. 1 спрема работниците запослени во претпријати-
јата и установите на задружни и Други-отнтертвени 
организации (чл. 24 ст. 2); 

— издава, по претходно прибавеното мислење од 
Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на 
југославија, општо упатство за донесување работен 
ред (чл. 25). 

5) Уредбата за работните книшки (.,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/52) 

— пропишува образец за работната книшка (чл. 
3 ст. 1); 

— издава ПССЛЈ:СКИ прописи за заменување на 
работната книшка (чл 15) 

6) Уредбата за организацијата на службата за 
посредување на трудот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/52) 

— издава општи упатства за работата на бирото 
за посредување на Трудот и состава извештај за дви-
жењето на запосленоста на подрачјето на ФНРЈ 
(чл. 13 ст. i). 

7) Уредбата за забрана на запекуваше жен!* и 
младина на определени работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 11/52 и 27/52) 

— донесува прописи за задачите на комисијата 
од чл 2 на оваа уредба (чл. 11). 

8) Уредбата за социјалното осигурување на вое-
ните лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53) 

—: му дава, со Секретаријатот за народно здравје 
на СОЈУЗНИОТ извршен совет, согласност на Држав-
ниот секретари] ат за работи на природната одбрана 
на пропишување во кои случаи и под кои услови 
ќе се смета болеста како несреќа при работа (чл. 
9 ст. 2), 

9) Уредбата за социјалното осигурување на слу-
жбениците во ресорот на внатрешните работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/53) 

— му дава, со Секретаријатот за народно здразје 
на Сојузниот извршен совет, согласност на Држав-
ниот секретар за внатрешни работи на пропишу-
вање која болест и под кои услови се смета како 
несреќа при работа (чл. 5). 

10) Уредбата за здобивање со правото на пензи-
ја и инвалиднина на осигурениците запослени на 
тешки работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) 

—определува, со согласност од државниот се-
кретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите на 
соодветната гранка на управата и од Централниот 
одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, со 
посебни решенија кои запослувања се сметаат кажо 
тешки работи (чл. 1 ст 2); 

— пропишува, со согласност од државниот се-
кретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од 
соодветната гранка на управата, а по претходно при-
бавено^ мислење од Централното веќе на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, кое време на зало-
жување поминато на тешки работи се смета како 
полни гоидни на пензискиот стаж (чл. 3 ст. 2); 

— пропишува, со согласност од државниот се-
кретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет во чиј делокруг спаѓаат соодветните 
гранки на управата а по претходно прибавеното ми-
слење од Централното веќе на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, за кој период на ефективно 
запослување на одделни тешки работи старосната 
граница се намалува за по една година (чл, 4 ст. 3) 

11) Уредбата за спроведување на Законот за 
здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците („Службен лист на ФНРЈ", бр, 55/54) 

— со секретарот за народно здравје на Соју-
зниот извршен совет му дава согласност на Соју-
зниот завод за социјално осигурување да ја пропише 
форм?1та на здравствената легитимација-, како и 
срокот за нејзиното издавање и начинот на употре-
ба (чл. 65); 

— му д^ва согласност на Сојузниот завод за со-
цијално ocnrypvEFi4>e да пропише упатства за при-
собираше потребни статистички податоци за водење 
на пропишаната епилепсија и обрасци за евидентна 
(чл. 74) 

12) Одлуката за Ј ^ С Н О Д Е П Б А на ВКУПНИОТ приход 
на гтопанските организации што изведуваат инве-
стициони работи во странство ( Службен лист на 
ФНРЈ", бр 30/55) 

— донесу вл со согласност од Ко\-итетот за на- • 
дворешна трговија, прописи за платите на рабо ж и -
ците и службениците што се запослени но инве-
стициони работи но странство (т^ч го. 
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13) Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на е 1 опашите организации („Службен лист на 
ФНРЈ бр. 10/56) 

— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи ка финансиите, што се см?та 
како прекин на ранога га во смисла на тон. 6 од овој 
член за кој се исплатува надоместок на платата, 
како и под кои услови можат да се признаат извр-
шените исплати (чл. 16 ст. 2). 

14) Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации („Службен 
ли«*' на ФНРЈ", бр. 11/56) 

пропишува правилник за работата на арби-
тражната комисии Ч(чл. 15 ст. 5); 

—• издава упатство за податоците што треба да 
ги содржи документацијата з а нивото на тарифните 
ставови во тарифниот правилник (чл. 18 ст. 2); 

— го пропишува општиот метод за искажување 
на тарифните ставови во тарифниот правилник (чл. 
22 ст. 3); 

— пропишува упатство според кое стопанските 
организации се должни на комисиите за плати да им 
доставуваат извештаи за податоците од чл. 4>3 ст. 1 * 
(чл. 43 ст. 2); 

— донесува, со согласност од Државниот секре-
фри јат за работи на финансиите, упатство за висо-
чината на аконтациите за плати во смисла на чл. 55 
ст* 1 и 2 (чл. 55 ст. 3). 

15) Одлуката за забрана на ноќната Јработа на 
младината во индустријата, градежништвото и со-
обраќајот („Службен Лист на ФНРЈ", бр. 27/55) 

— донесува одлука за временото отстапуваше 
ед забраната на ноќната работа на младината во 
смисла на точ. 2 под в, по претходно прибавено^ 
мислење од Централното веќе на Сојузот на синди-
катите на Југославија и од Сојузната индустриска 
комора односно од Сојузната градежна комора (точ. 
5 ст. 1). 

16) Одлуката за забрана на ноќната работа на 
жените запослени во индустријата и во градежни-
штвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56) 

— решава за временото отстапување од забра- -
ната на ноќната работа на жените во смисла на 
точ. II под 3, по претходно трибавеното мислење од 
Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија и од соодветната сојузна комора односно 
сојузот на коморите (точ. IV ст. 1). 

7) Одлуката за унапредување на хигиенската и 
техничката заштита при работата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/55) 

— пропишува, со согласност од државниот се-
кретаријат односно секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од 
соодветната област на стопанството, правилници за 
хигиенските и техничките заштитни мерки при рабо-
тата, за заштитните мерки и уредите, за обврските 
на стопанските организации односно на одговорните 
лица и за обврските на работниците и на друг запо-
слен персонал да се придржуваат за тие мерки и за 
другите мерки во врска со хигиенската и техничката 
заштита при работата, како и упатства и објаснувања 
за примена на оваа одлука. 

18) Упатството за водење евиденција и статисти-
ка на повредите предизвикани од несреќни случаи на 
работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) 

— пропишува, во согласност со Секретаријатот 
за народно здравје и со Сојузниот завод за социјални 
осигурување, обрасци за извештаи за повредите при 
несреќни случаи. 

б) Сд досегашната надлежност на укинатиот Др-
жавен секретаријат за работи на народното стопан-
ство-

Уредбата за учениците во стопанството („Слу- • 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/32) 

— пропишува, со согласи ст од државниот се-
кретаријат односно од секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната 
стопанска гранка, со кои работи и стручно знаење 
треба да овладее ученикот во поодделна година на 

учење за одделни занаети или група сродни зани-
мања односно занаети (чл. 8); 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
за просвета на Сојузниот извршен совет, кои зани-
мања односно занаети можат да се изучуваат како 
и минимумот за траење на учењето за одделни занл-
мања односно занаети (чл. 13 ст. 2); 

— определува, со согласност од државниот се-
кретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната сто-
панска гранка, покусо траење на практичната ра-
бота за занимањата односно занаетите Kaj кои рабо-
тите се вршат под посебни услови на работата, 
а во смисла на прописите за работниците на тие 
работи (чл. 14 ст. 3); 

— донесува, со согласност од државниот секре-
таријат односно од секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната сто-
панска гранка, дополнителни прописи ако најде дека 
прописите од претходниот став не се во согласност 
со потребите на стопанството (чл. 26 ст. 2); 

— донесува поблиски прописи за примена на 
оваа уредба во согласност со Секретаријатот за про-
света и култура на Сојузниот извршен совет (чл. 35). 

в) Од досегашната надлежност на укинати JV 
Државен секретаријат за работи на општата управа 
и за буџет: 

1) Уредбата за организацијата, пос лу вашето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— заедно со Секретаријатот за сообраќај и врски 
на Сојузниот извршен совет и' дава согласност на 
Генералната дирекција на донесувањето поблиски 
прописи за склучување договори за работни односи 
со лица што не се запослени со полно работно време 
(чл. 50). 

2) Одлуката за заложување стручњаци-стран-
ски државјани и за обезбедување девизни средства 
за извршување на објектите од договорот за работа 
(„Службен лист на ФНРЈ ', бр. 37/55 5и 8/58) 

— им дава, со согласност од Државниот секре-
таријат за работи на финансиите, дозвола на др-
жавните оогани и установи како и на установите 
со самостојно финансирање, за размена на струч-
њаци (инженери техничари, професори, студенти и 
др.) (точ. IX ст. 2). 

II. Во надлежност на Секретаријатот за трудот 
на Сојузниот извршен совет се ставаат и следните 
работи: 

1) донесува прописи за стручната спрема и 
стручните испити за работниците и службениците 
во стопанските организации, за чие донесување со 
досегашните прописи биле овластени други сојузни, 
органи, како и воопшто да донесува прописи за 
стручната спрема и стручните испити за работни-
ците и службениците во стопанските организации. 
Овие прописи Секретаријатот ги донесува со согла-
сност од државниот секретаријат,односно од секре-
таријатот на Сојузниот извршеа совет во чиј дело-
круг спаѓаат работите од соодветната област на сто-
панството: 

2) заедно со државниот секретаријат односно С<Ј 
секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј 
делокруг спаѓаат работите од соодветната област и« 
стопанството, дава согласност на прописите за струч-
ната спрема и стручните испити за работниците и 
службениците во стопанските организации, и т ги 
донесуваат стопанските организации или стопан-
ските} комори, кога за донесувањето на такви »про-
писи е предвидена согласност од со1узн!лт9 органи. 
Согласност на прописите за стручната спрема и 
стручните испити за службениците на Генералната 
дирекција и дирекциите на Југословенските желе-
зници и на Генералната дирекција на поштите, те-
леграфите и телефоните ia дава Секретари!атот за 
трудот во спогодба со Секретаријатот з а општа 

управа на Сојузниот извршен совет, 
3) определува, со согласност од државниот се-

кретаријат односно од секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет во чиј делокруг спаѓаат работите од 
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соодветната гранка на управата а по претходно при-
јавеното мислена ед Централното веќе на Сојузот 
ни синдикатите на Југвславија, за кои работи и кол-
ку изнесува скусеното редовно работно време кога 
теа го бараат условите или тежината на работата; 

4) определува кое време се смета во работен стаж 
за здобивање со правото на платен годишен одмор 
и под кои услови времето на отсутност од работата 
се засметува во годишниот одмор односно во вре-
мето на болување што не се засметува во траењето 
на годишниот одмор. 

Член 13 
Во надлежност на С е крста ри ј а тот за просвета 

и култура на С О Ј У З Н И О Т извршен совет се пренесу-
ваат следните работи. 

Од досегашната надлежност на Сојузниот извр-
шен совет. 

1) Законот за данокот на приходите од автор-
ските права, и за фондот за унапредување на кул-
турните дејности („Службен лист на ФНРЈ", Ср. 31/54) 

— пропишува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите, упатства за 
управување со фондот за унапредување на култур-
ните дејности (чл. 24 ст. 2) 

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

— ги определува државните органи или уста-
нови »преку кои државјаните на ФНРЈ ќе примаат 
стипендии ед странски даватели (чл. 14). 

3) Уредбата за пренесување работите на автор-
ско-правното застапување и посредување на сојузите 
и здруженијата на авторите („Службен лист на 
ФНРЈ ', бр, 58/50) 

— врши надзор над работата на сојузите и 
здруженијата на авторите во поглед на авторско-
правното застапување и посредување (чл. 4). 

4) Уредбата за Институтот за напоредно право 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/55) 

— го потврдува изборот на научните и стручни-
те соработници што го врши Советот на Институтот 
(чл. 6 ст. 2). 

5) Одлуката за овластување Одборот за просвета 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
ва Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/54) 

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

— го одобрува извозот на заштитените подвижни 
споменици на културата (тон. I под 2); 

— го потврдува изборот на сојузните службе-
ници во просветно-научгаата служба (точ. I под 5); 

— дава согласност на правилата за вршење на 
работите на авторско-правното застапување и по-
средување, што ги донесуваат сојузите на авторите 
(тон. I под 6). 

6) Општото упатство за авторските хонорари за 
изведување и прикажување па книжевни и умет-
нички творби („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/52) 

— дава согласност на прописите што ги донесу-
ваат организациите на авторите за поделба на автор-
ските хонорари (тон. VIII ст. 2). 

Член 14 
Во надлежност на Секретаријатот за народно 

здравје на Сојузниот извршен совет се пренесуваат 
сите работи од областа на народното здравје ед до-
сегашната надлежност на укинатиот Секретаријат 
за народно здравје и социјална политика на Соју-
зниот извршен совет, како и следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот 
извршен совет: 

1) Општиот закон за спречување и отклонување 
ва заразан болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/48) 

— ја пропишува пријавата и на други заразни 
болести (чл. 12); 

— наредува задолжително издвојување на ли -
цата разболени од други заразни болести и сместу-
вање во болница (чл. 14). 

2) Уредбата за отклонување на половите бо-
лести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 99/48 и 56/51) 

— ги пропишува начинот на евиденција (чл. 12) 
и општите упатства за пријава, преглед и лекување 
(чл. 18). 

3) Уредбата за отклонување^ на трахома („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр 99/48 и 56/51) 

— ги пропишува начинот на евиденција (чл. 13) 
и поблиските упатства за пријавување (чл. 15). 

4) Уредбата за регулирање на производството и 
прометот на отрови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
40/50) 

— донесува решенија за тоа што се смета за 
отров (чл. Ц 

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

— го определува бројот на членови1 на Сојузната 
комисија за проценеа на основните средства на 
здравствените установи и ги изделува нејзините чле-
нови (чл. 3 ст 2). ^ 

6) Уредбата за спроведување на Законот за 
здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 55/54) 

— заедно со Секретаријатот за трудот на Соју-
зниот извршен совет дава согласност на одлуката н<% 
сојузниот зг<вод за социјално осигурување за фор-
мата на здравствената легитимација, за срокот на 
нејзиното издавање и за начинот на употребата 
(чл. 65). 

7) Одлуката за издавање исправи за својството 
на граѓанска болница во војна и за својството на гра-
ѓанско лице во таква болница („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/55) 

— ги определува обрасците за »оправи од точ. 1, 
за легитимација од точ. 2 ст. 1 и лентата и формата 
на жигот од точ. 3 на оваа одлука (точ. 4); 

— ги пропишува техничките упатства за водење 
евиденција за издадените поправи и легитимации 
(точ. 7 ст. 2) 

8) Правилникот за пренесување мртовци („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/410 

— го утврдува образецот за спроводник (чл. 4). 
9) Правилникот за специјализација** ва сани-

тарните инженери („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/52) 

— донесува, во согласност со Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет, прописи 
за стручните гранки и подгрании за специјализа-
ција на санитарните инженери и за определува ње 
траењето на специ ја лизаци јата (чл. 3); 

— донесува, на предлог од стручната комисија, 
решенија за признавање специјализаЈВДате на ли-
цата што таа ja завршиле во страшљиво или што се 
истакнале во работава (чл. 16 ст. 2). 

10) Наредбата за бележење вдишев туберкулоза 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/50 и 46/51) 

— го пропишува, на предлог од Сојузниот завод 
за нгладно здравје, образецот за евиденција (точ. 11). 

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

Уредбата за спроведувам на Законот за здрав* 
ственото осигурување на ЈЅаботншргге и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54) 

— ги определува, на предлог од Сојузниот завод 
за народно здравје и со согласност од Сојузниот 
завод за социјално осигурување, индикациите за 
заботехничка помош и потребата ед протези и орто-
педски помагала (чл. 13 и 16); 

— ги определува, на предлог од Сојузниот завод 
за народно здравје и со согласност од Сојузниот 
завод за социјално осигурување, индикациите и 

хонтраиндикациите за лекување во природан леку-
валиште, како и условите што треба да ги исполнат 
одделни објекти во природните лскувалишта за да 
може во нив да се испраќаат осигурени^лица (чл. 23); 

— пропишува, со огласност од Сојузниот завод 
за социјално осигурување, упатства за пропишување 
лекови и за постапка за издавање лекови од страста 
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!|ia аптеките, како и образецот за рецепт (чл. 
24 ст. 4); 

— ги определува, на предлог од Сојузниот за-
вод за народно здравје и со согласност од Сојузниот 
завод за социјално осигурување, формата и содр-
жината на здравствениот картон и на лекарскиот 
дневник и начинот на-нивното водење (чл. 67). 

Член 15 
Во надлежност на Секретаријатот за социјална 

заштита на Сојузниот РО вршен совет се пренесу-
ваат сите работи во областа на социјалната заштита 
од досегашната надлежност на укинатиот Секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика на 
Сојузниот извршен совет, како и работите од досе-
гашната надлежност на укинатата Комисија за пра-
шањата на иселениците што се однесуваат на за-
штитата на иселениците во земјата, како и след-
ната работа од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет; 

Законот За воените инвалиди од војната („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/50) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
народно здравје на Сојузниот извршен совет, побли-
ски прописи за лекувањето и за давањето на про-
тези на воените инвалиди од војната (чл. 18 ст. 4). 

Член 16 
Во надлежност на Секретаријатот за правосуд-

ни работи на Сојузниот извршен совет се пренесу-
ваат од досегашната надлежност на Сојузниот из-
вршен совет следните работи: 

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

— донесува поблиски прописи за формата на 
уписникот и упатства за спроведување на овој 
закон (чл. 18). 

2) Кривичниот законик („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/51) 

— поднесува барање за кривично гонење (чл. 
»5 ст. 2). 

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

— им дава упатства на судовите за постапува-
ње по молбите на странски ортани во случајот од 
чл. 453 ст. 2 на овој законик. 

4) Законот за судовите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/54) 

— го утврдува постоењето на условите од чл. 
91 ст. 1 алинеја 2, 3 и 4 за престанок на службата 
на судиите на Сојузниот врховен суд (чл. 92 ст. 1). 

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

— го утврдува постоењето на условите од чл. 71 
ст. 1 алинеја 2, 3 и 4 за престанок на службата на 
судиите на Врховниот стопански суд (чл. 72 ст. 1). 

8) Законот За наследувањето („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/56) 

— дава објасненија за постоењето на взаемност 
во случај на расправање оставината на странски 
државјанин (чл. 189 ст. 3). 

7) Уредбата за изградба станбени згради на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/51) 

— донесува прописи за начинот на укнижување 
во земјишните книги на зградите и становите из-
в а д е н и под условите од оваа уредба (чл. 19). 

8) Одлуката за пренесување работите од меѓу-
народна правна помош на Државниот секретаријат 
за надворешни работи („Службен лист на ФНРЈ", 
б<р. 15/53) 

— врши работи од ставот 2 одделот II на оваа 
одлука. 

9) Одлуката за регистрација на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/54) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
општи стопански рабош на Сојузниот извршен со-
вет, упатство за регистрација на стопанските орга-
низации (точ. 4). 

! Член 17 
Во надлежност на Секретаријатот за информа-

ции на Сојузниот извршен совет се пренесуваат 
следните работи од досегашната надлежност на Со-
јузниот извршен совет: 

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

— определува сите радиостаници да пренесу-
ваат дел од програмата од општ интерес за Феде-
ративна Народна Република Југославија како це-
лост (чл. 10 ст. 2); 

— ги определува радиодифузните станици што 
можат да даваат радиодифузна програма наменета 
за странство (чл. 19), 

— го запира емитувањето на определена точка 
ед програмата или определен вид емисија, ако нив-
ната содржина им е спротивна на меѓународните 
спогодби и конвенции, на други меѓународни обвр-
ски на Југославија или на одржувањето на нормал-
ни односи со другите земји (чл. 47 ст. 1 точ. 2). 

Член 18 
I Во надлежност на Секретаријатот за општа 

управа на Сојузниот извршен совет се пренесуваат 
од досегашната надлежност на укинатиот Државен 
секретаријат за работи на општата управа и за буџет 
сите работи што се однесуваат на спроведувањето 
на сојузните прописи за организацијата на сојузните 
органи и установи, на службеничките односи и на 
стручното образование на службениците на држав-
ните органи и установи, на систематизацијата, на 
унапредувањето на државната администрација и на 
административното работење, и другите работи на 
општата управа, освен работите од чл. 2—7 од Уред-
бата за Државниот секретаријат за работи на општа-
та управа и за буџет, како и следните работи: 

а) Од досегашната надлежност на Сојузниот из-
вршен совет: 

1) Основниот закон за бракот („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/46 и 18/55) 

— донесува поблиски одредби за работата на 
државните органи при склучувањето на брак (чл. 
97а). 

2) Основната уредба за установите со самостој-
но финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/53) 

— со Државниот секретаријат за работи на фи-
нансиите дава согласност на правилата на устано-
вите со самостојно финансирање (чл. 19). 

3) Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/54) 

— ги установува дополнителните плати за оддел-
ни работни места за службениците на сојузните ор-
гани (^п, 9) 

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

— му дава согласност на заводот за донесување 
правилник за стручната спрема на службениците 
на заводот (чл. 30 ст. 2). 

5) Уредбата за платите на судиите и стручните 
соработници во судовите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/55) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
правосудни работи на Сојузниот извршен совет, по-
блиски прописи за дополнителните плата за струч-
ни соработници во Сојузниот врховен суд и во Вр-
ховниот стопански суд (чл. 17 ст. 2). 

б) Решението за оснивање Сојузен завод за про-
учување школски и ппосвстни прашања („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/55) 

— со Секретаријатот-за просвета и култура на 
Сојузниот извршен совет дава согласност на про-
писите за работењето и внатрешната организација 
на заводот (тон. 7). 

6) Од досегашната надлежност на Државниот 
секретаријат за работи на општата управа и за 
буџет: 



Среда, 20 јуни 1956 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ - Број 26 — Страна 401 

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

— ја спроведува постапката за губење правото 
»а повластица на член на фамилијата на умрено 
одликувано лице и донесува решение за тоа (чл. 8 
ст. 2). 

2) Уредбата за повластици^ на носителите на 
Ор денот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, На ор денот 
Белиот орел со мечеви и на Златната медалја на 
Обилиќ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/55) * 

— донесува решение за повластиците од оваа 
уредба. 

II. Во надлежност на Секретаријатот за општа 
управа се ставаат следните работи: 

1) може да ја менува, со согласност од Сојузни-
от извршен совет, систематизацијата на работните 
места БО сојузните органи на управата и в<> уста-
новите, што е утврдена со прописите на Сојузниот 
извршен совет, и тоа во рамките на овластувањата 
определени со тие прописи; 

2) може, со согласност од Сојузниот извршен со-
вет, да установува дополнителни плати за нови ра-
ботни места и да врши поединечни измени во по-
глед на височината на дополнителните плати »а 
одделни работни места во сојузните органи на упра-
вата, освен во државните секретаријати и во уста-
новите, а кои се утврдени со прописите на Соју-
зниот извршен совет. 

3) донесува прописи за стручното образование, 
за приправничката вежба и за полагањето на стру-
чните испити за службениците на државните орга-
ни и установи и други прописи за службеничките 
односи за чие донесување е овластен Сојузниот из-
вршен совет или укинатиот Држајвен секретаријат 
за работи на општата управа и за буџет, како и во-
о п ш т о прописи за стручното образование, за при-
правничката вежба и за полагањето на стручните 
испити за службениците на државните органи и 
установи. Прописите за стручното образование за 
приправничката вежба и за полагањето на стручни-
те испити секретаријатот ги донесува со согласност 
од државниот секретаријат или од друг сојузен ор-
ган на управата во чиј делокрут спаѓаат работите 
од соодветната гранка односно област на управата; 

4) дава, заедно со Државниот секретаријат за 
работи на финансиите и со Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана, согласност на про-
писите за службената облека кои, во рамките на 
прописите на Сојузниот извршен совет, ги донесу-
ваат сојузните органи на управата, како и устано-
вите и организациите над кои надзорот го вршат 
сојузните органи. 

Член 19 
Во надлежност на Сојузната управа за заштита 

на растенијата се пренесуваат слепило работи од 
досегашната надлежност на укинатиот Државен се-
кретаријат за работи на народното стопанство: 

1) Основниот закон за заштита на растенијата од 
бол«**"**« и штетници („Службѕн лист на ФНРЈ", 
бр. 26/54) 

— го прогласува за заразено она подрачје на 
кое ќе се појави опасна растениска болест или 
штетник предвиден со сојузен пропис (чл. 15); 

— го забранува извезувањето на определени ви-
дови растенија од подрачјето што со сојузните про-
писи е прогласено за заразено за времето додека 
постои р п " ^ 7 ^ 071 ™<е растениски болести или 
штетници (чл, 18 ст. 2); 

— ги пропишува условите под кои растението 
заразено со опасна болест или штетник, како и ра-
стението за кое се сомнева дека е заразено со не-
каква болест или штетник, може по исклучок од 
одредбите на чл. 6 од овој закон да се пушта во 
промет со цел на индустриска преработка или за 
научни цели и за широка потрошувачка (чл. 19); 

— ги пропишува случаите во кои пратките од 
чл. 23 ст. 1 подложуваат на задолжителен преглед 
(чл. 23 ст. 2); 

— наредува групно отстранување на опасните 
растениски болести и штетници, како и на другите 
растениски болести и штетници што ќе се појават 
во поголема мерка на пошироко подрачје (чл. 
29 ст. 1); 

— ги пропишува условите за прометот на сред-
ства за заштита на растенијата од чл. 40 ст. 3 
(член 41). 

2) Наредбата за сузбивање компировата златица 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/47) 

— ги пропишува условите за прометот на ком-
пир и на селскостопански култури од фамилијата 
на помошнички од заразените подрачја, како и по-
требните карантински мерки (точ. 9 ст. 2). 

Член 20 
Во надлелшост на Сојузната управа за работи 

на ветеринарството се пренесуваат следниве работи 
од досегашната надлежност на укинатиот Државен 
секретаријат за работи на народното стопанство: 

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

— пропишува во кои случаи и под кои услови 
околиски ветеринарен инспектор може да дозволи 
животни, производи од животни, суровини и отпа-
доци од чл. 11 ст. 1 да можат да се пуштаат во про-
мет (чл. 11 ст. 2); 

— формира екипи на ветеринари и на друг ве-
теринарен персонал и го упатува на работа во опре-
делено подрачје со цел на сузбивање на чумата к а ј 
говедата, лигавката и шалот, како и му поднесува 
барање на Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана за упатување воени единици за-
ради блокирање на заразеното подрачје (чл. 13); 

— го пропишува, со согласност од Секретари-
јатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен 
совет, начинот за дезинФикување превозните сред-
ства на јавниот сообраќај (чл. 18 ст, 3); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
народно здравје на Сојузниот извршен совет, по-
блиски прописи за ветеринарниот преглед од чл. 
22 и 26 ст. 1 и 2 (чл. 26 ст. 3); 

— ги определува границите на заразеното и 
загрозенотоп подрачје (чл. 40) 

2) Одлуката за примена на вештачкото осеме-
нување во сточарството (.„Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/55) 

— врши стручен надзор над стручната работа 
на станиците за вештачко осеменување на добито-
кот (точ. 6), 

Член 21 
Во надлежност на Сојузната управа за патишта 

се пренесуваат од досегашната надлежност на уки-
натиот Државен секретаријат за работи на народ-
ното стопанство сите управни работи во врска со 
изградбата и одржувањето на патиштата и со па-
тниот сообраќај. 

Член 22 
I. Во надлежност на Управата за поморство и 

речен сообраќај се пренесуваат од досегашната над-
лежност на укинатиот Државен секретаријат за 
работи на народното стопанство следниве работи: 

1) Уредбата за задолжителното осигурување на 
патниците на поморските бродови против несреќен 
случај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/48 и 63/49) 

— дава мислење, во случај на сомнение, дали 
бродот според важечките прописи е, определен за 
превоз на патници или не е (чл. 1 став 2), 

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

— ги определува подрачјата (зоните) на кра ј -
брежното море на Федеративна Народна Република 
Југославија односно луките и лучките подрачја во 
кои за определен вид и категорија бродови е за -
д о л ж и т е л н о крајбрежното односно лучкото пило-

тирање (чл. 5). 



Страна 492 — Број 26 СЛУЖБЕН 

3) Уредбата за посадата на бродовите на тргов-
ската морнарица на ФНРЈ (Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 80/40) 

— пропишува, со согласност од Секретаријатот 
за сооираќај и врски на Сојузниот извршен совет, 
кои видови работи (функции) постојат на бродовите 
на трговската морнарица на ФНРЈ (чл. 2). 

4) Правилникот за извршување на Уредбата за 
поморска пилотажа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
91/49) 

— донесува решени је за оснивање и укинување 
на пилотските станици (чл. 3 ст. 1); 

— го пропишува начинот за воспоставување вр-
ска меѓу бродовите што ќе се пилотираат и пило-
скпот брод, пилотската станица односно лучката 
капеланија при крајбрежното и лучкото пилотирање 
(чл. 12 и 20); 

— го определува местото за укрцување односно 
искрцување на пилоти при дојдувачкото, заминува ч-
кото и тргнувачкото крајбрежно пилотирање (чл. 
13) и при дојдувачкото и заминувачкото лучко пи-
лотирање (чл. 18). 

5) Правилникот за истакнувањето и за веењето 
на знамето на трговската морнарица и на бродар-
ството на внатрешната пловидба на ФНРЈ и на 
знаковите на бродовите на трговската морнарица и 
на бродарството на внатрешната пловидба на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/50 прилог 7) 

— им дава -на бродовите на трговската морна-
рица односно на бродарството на внатрешната пло-
видба на ФНРЈ одобрение да можат да го веат и по-
себниот знак на претпријатието на кое му припа-
ѓаат (чл. 9) 

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

— донесува правилник, со согласност од Секре-
таријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извр-
шен совет, со кој ги пропишува условите за утвр-
дување способноста за пловидба на бродовите на 
трговската морнарица на ФНРЈ до 10 ВРТ (чл. 2 
став 2); 

— му доверува вршење на одделни видови ра-
боти во врска со прегледот на бродовите на југосло-
венскиот регистар на бродовите (чл. 3. ст. 2); 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, пра-
вилници за градбата и уредите на бродовите на тр-
говската морнарица на ФНРЈ, како и други побли-
ски прописи за извршување на оваа уредба (чл. 19). 

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

— донесува поблиски прописи за давање и про-
мена на имињата на бродовите односно ознаките на 
техничките пловни објекти и на чамците, како и за 
определување луката на припадноста (чл. 16 ст. 5); 

— определува кој орган на поморската управа 
ќе го води уписникот на бродовите за долга пло-
видба и за голема крајбрежна пловидба (чл. 17 
став 1). 

8) Правилата за организацијата и работата во зи-
мовлиците на реките („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
87/47) 

— ги прогласува новоуредените зимовници (тон. 
1 ст. 3). 

II. Се овластува Управата за поморство и речен 
©ооб^аќаи: 

1) со согласност од Секретаријатот за сообраќај и 
врски на Сојузниот извршен совет да донесува пра-
вилници за извршување на прописите на Сојузниот 
извршен совет со кои се осигурува безбедноста на 
сообраќајот и заштитата на човечките животи на 
море и на внатрешни пловни патишта, како и во 
областите што не се уредени со закони, со согласност 
од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојуз-
ниот извршен совет, да донесува правилници, на-
редби и упатства со кои се осигурува безбедноста 
на саообраќајот и заштитата на човечките животи 
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на море и на внатрешни пловни па^ .ииа , и со тие 
прописи да може да установува за граѓаните, уста-
новите и организациите обрвски што не се у р е д н и 
со затон; 

2) да донесе решение за измена и дополна в ап, е 
на Решението за најмалиот број на посадата на реч-
ните пловила. 

Член 23 
Во надлежност на Управата за цивилно возду-

хоплов гго сз ставаат cvievii: р ЈОС ги 
1) решава, со согласност од Секретаријатот за со-

ОБРАКАЈ И ВЈ. с к и н а ИО, от а е-јзсг з а 
отворање и исклучување од употреба на воздухо-
пловните пристаништа за цивилен воздух oif сосова-
кај, за оснивање и укинување на управава на возду-
хопловните пристаништа; 

2) ги оплодел ува, со согласност од Cc.sperapjpa-
тот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен 
совет и од Државниот сек р оча рл јат за внатрешни 
работи, линиите во _ меѓународниот и внатрешниот 
јавен воздушен сообраќај, што во интерес на јав-
ниот сообраќај мораат да се одрж^гваат, 

3) врши, со согласност од Државниот секрета-
ријат за внатрешни работи к а т е г о р и з и р а на аеро-
дромите, хидродромите ц пристаништата ^ хели-
коптери. 

Член 24 
Во надлежност на Комисијата за лекови се пре-

несуваат следниве работи од досегашната надле-
жност на Сојузниот извршен совет: 

1) Законот за опојните дроги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/50) 

— ги пропишува условите за производство на 
KOvxaлисјето (чл. 4). 

2) Правилникот за бележење против дифтерија 
(„Службен лист на ФНРЈ4 ', бр 10/49) 

— ги објавува препаратите што се наоѓаат во 
употреба и начинот на нивната примена (чл. 6 ст. 3), 

Член 25 
Сојузните државни секретаријат^! можат, во 

рамките на својот делокруг и овластенијата за до-
несување прописи, што им се ©преде тени со Зако-
нот за државната управа, да донесуваат поблиски 
прописи за извршувањето на уредбите и на другите 
прописи на Сојузниот извршен совет за чие доне-
сување е овластен С о б н и о т извршен совет. Ако 
прашањето за кое треба да се донесе пропис спаѓа 
во делокруг на два или повеќе државни секретари-
ј а т ^ тие овие прописи ќе ги донесат спогодбено. 

Член 26 
Од досегашната надлежност на С О Ј У З Н И О Т извр-

шен сонет односно на републичките извршни со-
вети се пренесуваат во надлежност на соодветниот 
државен секретаријат односно секретаријат на извр-
шниот совет донесувањето на правила и давањето 
согласност на правилата на установите со самостојно 
финансирање, како и донесувањето на прописи за 
организацијата на тие установи. Прописите за орга-
низацијата и правилата ги донесува односно дава 
согласност на правилата државниот секретаријат од-
носно секретаријатот на извршниот совет во ЧИЈ де-
локруг спаѓаат работите што се однесуваат на соо-
дветната установа со согласност од надлежш10т др-
жавен секретаријат за работи на финансиите и од 
секретаријатот за општа управа на извршниот совет. 

Член 27 
Старгшините на сојузните органи на управата и 

на установгте што ги основале сојузни органи на 
управата, што имаат право на наредбодавец, се овла-
стени, со согласност од Државниот секретаријат за 
работи ка финансиите, да ја менуваат намената 
одосно височината на средствата предвидени во 
буџетот меѓу партиите од иста глава, но не можат 
да вршат измени меѓу средствата намените за лични 
и средствата наменети за материјални расходи. 
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Член 28 

Сојузните државни секретаријата и Комитетот 
за надворешна трговија можат, со согласност од Со-
јузниот извршен совет а по претходно пријавеното 
мислење од Секретаријатот за општа управа на Со-
јузниот извршен совет, да установуваат дополни-
телни плати за нови работни места и да вршат пое-
динечни измени во поглед на височината на допол-
нителните плати, што се утврдени со одлука на Со-
јузниот извршен совет, за одделни работни места 
во државниот секретаријат односно во Комитетот. 

Член 29 
Сојузните државни секретаријата и другите со-

јузни органи ma управата »но чи ј делокруг спаѓаат 
работите што се однесуваат на установите со само- -
стојно финансирање и на другите установи што ги 
осниваат сојузни органи, даваат свое мислење за 
утврдувањето на систематизацијата на работните 
места во тие установи. 

Техничките услови за оснивање установи со са-
мостојно финансирање во народниот одбор, како 
и условите во поглед на стручноста на персоналот 
на тие установи, можат да ги пропишат сојузниот 
државен секретаријат и другите сојузни органи на 
управата во чиј делокруг спаѓаат работите што се 
однесуваат на тие установи. 

Член 30 
Сојузните органи на управата што со досега-

шните прописи беа овластени да донесуваат пропи-
си за буџетските и другите фондови, како и да до-
несуваат правила за тие фондови, ги донесуваат тие 
прописи и правила со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите. 

Член 31 
Ако врз основа на одредбите од чл. 34 во врска 

со чл. 9—13 и 16—28 од Законот за сојузните органи 
на управата и на одредбите од чл. 2—30 од оваа 
уредба не може да се утврди кој од постојните со-
јузни органи на управата е надлежен за опреде-
лена работа, Секретаријатот за законодавство и ор-
ганизација на Сојузниот извршен совет ќе даде 
објаснение за тоа кој орган е надлежен за таа 
работа. 

Агсо некој од заинтересираните сојузни органи 
на управата не се согласи со објаснението од Се-
кретаријатот за законодавство и организација на Со-
јузниот извршен совет, спорното прашење го решава 
Сојузниот извршен совет. 

Член 32 
Сојузните органи на управата во чија надле-

жност со одредбите од оваа уредба се пренесени 
одделни управни работи, тие работи ги вршат под 
условите и на начинот определен со прописите со 
кои тие работи се регулирани. 

Член 33 
1 Во надлежност на соодветниот републички 

државен секретаријат односно секретаријат на ре-
публичкиот извршен совет се пренесуваат следните 
работи што со сојузните закони и други сојузни 
прописи се ставени во надлежност на републичкиот 
извршен совет: 

— наредува забрана на одгледување одделни 
е е л ек ос то лански и шумски култури за определено 
време, ако постои веројатност дека на тој начин 
наполно ќе се отстрани опасната р а с т е н и ј а болест 
или штетник (чл. 31). 

2) Законот за прометот со земјишта и згради 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/54) 

— им продава на приватни лица станбени згра-
ди со повеќе од два стана (чл. 35). 

З а склучување договор од чл. 32 и 33 на овој 
закон не е потребна согласност од Сојузниот извр-
шен совет. 

3) Законот за судовите („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 30/54) 

— го утврдува постоењето на условите за пре-
станок на службата на судиите на републичките вр-
ховни судови (чл. 92 ет. 1); 

— донесува поблиски прописи за назначување 
на канцелариски и помошни службеници на судо-
вите, освен на Сојузниот врховен суд (чл. 104 ст. 3). 

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

— го утврдува постоењето на условите за пре-
станок на службата на судиите на вишиот стопан-
ски суд (чл. 72 ст. 1) ; 

— донесува поблиски прописи за назначувањето 
на канцелариски и помошни службеници на стопан-
ските судови, освен на Врховниот стопански суд 
(чл. 83 ст. 2). 

5) Основниот закон за издавачките претприја-
тија и издавачките установи („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 11/55) 

— донесува прописи со кои се утврдува начинот 
за објавување на годишните извештаи и на програ-
мата на публикациите (чл. 6). 

6) Општиот закон за уредување на општините 
и околиите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/55) 

— ги пропишува сроковите во кои комисијата за 
избори и именување односно персоналната комисија 
повторно ќе распише конкурс за работните места 
што се пополнети времено со службеници што не 
ги исполнуваат предвидените услови во поглед на 
стручната спрема (чл. 41 ст. 2). 

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

— решава по жалбите против решенијата што 
ги донесува факултетскиот совет за избор на сти-
пендисти (чл. 33). 4 

8) Законот за надлежноста на народните од-
бори на општините и околиите („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 34/55) 

— именува една третинка од членовите на коми-
сијата која распишува конкурс за назначување ди-
ректори за определени претпријатија (чл. 10 ст. 1); 

— формира посебни комисии, за претпријатијата 
што ќе ги определи, што донесуваат решение за на-
значување директори, ако претходно народниот од-
бор ќе се согласи со предлогот од комисијата и по 
повторниот конкурс (чл. 10 ст. 3). 

' 9) Основниот закон за буџетите („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 13/5©) 

— донесува тримесечни планови и одлука з а во-
ведување месечни планови (чл. 48 и 49). 

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

— го решава спорот за границите на катастар-
ските општини кога се во прашање границите меѓу 
две околии (чл. 11 ст. 2); 

— именува членови на републичката комисија 
за утврдување на катастарскиот приход (чл. 34 ст. 1). 

11) Уредбата за финансиската инспекција („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 43/53) 

—- назначува инспектори на републичкиот ф и -
нансиски инспекторат (чл. 5 ст. 2), 

12) Уредбата за инспекцијата на пазариштето 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 43/53) 

— назначува инспектори на републичкиот па-
за ри шен инспекторат (чл. 5 ст. 2) 

13) Уредбата за престанок на претпријатијата и 
дуќаните („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/53) 

— определува принудна управа на претпријатие 
кога извршниот совет презел санација на претпри-
јатието (чл. 25 ст. 3). 

14) Основната уредба за установите со самостојно 
финансираше („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 
и 47/54) 

— ги пропишува техничките услови за оснива-
њ е установи на народните одбори, како и условите 
во поглед на стручноста на персоналот на овие уста-
нови (чл. 2 ст. 3); 

— го определува ограничувањето,на овластени-
јата на наредбоданецот на установата што ја основал 
републичкиот извршен совет (чл. 38); 

Број 26 — Страна 403 
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— одлучува дел од' платите на службениците 
и работниците да се исплатува од средстава на ви-
шокот на приходите таа установата што ја основал 
републичкиот извршен совет (чл. 38.); 

— составува попис на основните средства и на 
земјиштето на установата што ја основал републич-
киот извршен совет (чл. 55). 

15) Уредбата за книговодството на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) 

— решава по жалбите што работниците и слу-
жбениците на погоните ги изјавиле поради тоа што 
соборот на производителите на народниот одбор на 
охоли јата го одбил нивното барање за посебно иска-
жување на успесите (чл. 17 ст. 3). 

16) Уредбата за здружување на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53, 27/54 
и 43/54) 

— врши регистрација на договорите за заеднич-
ко вршење стопански работи ако седиштето на до-
говорачите се наоѓа на подрачје на две или повеќе 
околии на иста народна република (чл. 4 ст. 5); 

— донесува решенија за ставање вон сила на 
извршената регистрација на договорите за заедничко 
вршење стопански работи за договорите за чија ре-
гистрација е надлежен републичкиот орган (чл. 34). 

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

—» врши право на надзор над работата на Народ-
ната банка на територијата на народната република, 
непосредно или преку републичкиот финансиски 
инспекторат (чл. 96 ст. 3). 

18) Уредбата за занаетчиските дуќани и занает-
чиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54) 

— може да пропише, или да даде согласност на 
пропис на народен одбдр на околија, во одделни ѕ и -
дови занаетчиски дуќани да можат да бидат на ра-
бота помалу од пет работници, односно може да за-
брани користење на туѓа работна сила (чл. 13 ст. 2); 

— може да забрани вршење на определени за-
наетчиски дејности од страна на приватни занает-
чиски дуќани (чл. 14); 

— определува колкав број ученици во стопан-
ство ое должни да држат занаетчиските организа-
ции, како и во кои слу&и и под кои услови можат 
да бидат ослободени од обврската да ги држат на ј -
мал у една година по завршеното учење; 

— донесува поблиски прописи за домашната деј-
ност (чл. 17 ст. 2); 

— определува во кои занаетчиски дејности на-
родниот одбор на околија може да им дозволи на 
занаетчиските организации да можат со средствата 
на општествената сопственост да организираат ра-
бота во станот на работникот („работа на сиц") 
(чл. 22); 

— определува колку нај малу висококвалифици-
рани односно квалифицирани работници можат да 
основаат занаетчиска задруга (чл. 48 ст. 2); 

— пропишува посебни услови за отворање при-
ватни занаетчиски дуќани од определена занаетчи-
ска дејност (чл. 55 ст. 2); 

— може да пропише, или да даде согласност на 
пропис на народниот одбор на околината, дека из-
давањето на одобрение за оснивање приватни за-
наетчиски дуќани од определени занаетчиски дејно-
сти подложува ва слободна оценка на советот за 
стопанство на народниот одбор на околија (чл. 58 
ст. 3); 

— може да пропише начин за организирање и 
определување курсеви за здобивање со стручната 
спрема за вршење занаетчиска дејност (чл. 82 ег. 2). 

19) Уредбата за угостителските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ«, бр. 6/54) 

— донесува пропис за изградбата, за минимумот 
на уредите и за опремата на угостителските прет-
пријатија односно дуќани, како и за другите услови 
<V* чл. 16 ст. 1 (чл* 16 ст. 2); 

— може да ги ослободе угостителските единици 
одделни о ш т е т е ш е организации деломично нт 
целост од обврските што претставуваат средства 

на народната република, околиите и општините (чл. 
53 ст. 2). 

20) Уредбата за звањата и платите на персо-
налот во здравствените установи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/54) 

—• и' дава согласност на здравствената установа 
над која врши надзор, во исклучителни случаи со 
договор да определи дополнителна плата поголема 
од износот што за определено работно место или ра-
бота е предвиден со правилникот за платите (чл. 
14 ст. 2). 

21) Уредбата за претпријатијата за промет со 
жита и за заедниците на претпријатијата за про-
мет со жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/54) 

— донесува одлука по заклучок од собранието 
или од управниот одбор на заедницата ако директо-
рот на заедницата смета дека заклучокот им е спро-
тивен на општествените интереси и го запира извр-
шувањето на таквиот заклучок (чл. 21). 

22) Уредбата за организација на заводите за со-
цијално оспоравање („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/55) 

— врши контрола на спроведувањето на избо-
рите за собранието на републичкиот завод (чл. 23 
ст. 3); 

— може да укине или поништи незаконит огтгл* 
акт на околискиот завод за социјално осигурување 
на (предлог од извршниот одбор на републичкиот за-
вод (чл. 24 ст. 2). 

23) Уредбата за начинот на уплатата и употре-
бата на средствата на фондовите за кадрови во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/55) 

— го одобрува правилникот на фондот за кадро-
ви што го донесува органот надлежен за оснивање 
на фондот (чл. 17). » 

24) Уредбата за извршувањето на буџетот и за 
сметководствено?1** работење на државните органи и 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/55) 

— и' ги определува на банката сроковите и на-
чинот за доставување извештаи за остварените бу-
џетски приходи (чл. 8); 

— определува посебна стручна комисија за пре-
глед на завршната сметка пред да му се поднесе 
истата на разгледување на предавничкото тело 
(чл. 167). 

25) Одлуката за употреба на средствата пред-
видени во сојузниот буџет за проширување капа-
цитетот на летувалипггата и одморалиштата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/54) 

— ги определува органите со кои општествените 
организации ќе склучат договори и пред донесува-
њето на прописи за начинот на отплата на креди-
тите (точ. 4 ст. 3). 

26) Одлуката за давање инвестициони заеми од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд за на-
големување на сточниот фонд од сопственото прои-
зводство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/55) 

— пропишува за кои неквалитетни видови до-
биток -не може да се одобрува инвестиционен заем 
(точ. VIII). 

27) Одлуката за начинот на уплатата и употре-
бата на средствата од фондовите за кредитирање на 
станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/55). 

— донесува поблиски прописи за составот на 
управниот одбор на локалниот фонд за кредитирање 
на станбената изградба (точ. 18 ст. 3); 

— врши надзор над работата на управниот од-
бор на републичкиот фонд за кредитирање на стан-
бената изградба (точ. 18 ст. 4). 

28) Одлуката за стручно раководење со работи-
те на селскостопанското производство во селско« 
стопанските имоти и во земјоделските задруги („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/55) 

— решава по жалбите од селохостопанските 
имоти односно од земјоделските задруги против ре-
шенијата на селскостооанските комори односно на 
задружните сојузи за определување каков кадар од 
селскостосхански стручњаци може да го врсни сел-
скостопанското производство (тач. 1 ст. 4). 
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29) Одлуката за одбирање (лиценциран^) на 
машки приплодни грла („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/55) 

— ги пропишува цените за припуст на приплод-
ни грла за пастувските станишта и приплодните ста-
ници (тон. 13); 

— донесува прописи за задолжителното одбира-
ње (лиценцирање) на овновите и порастите што мо-
жат да се употребуваат за јавен приплод (тон. 14), 

30) Одлуката за зашијување стручњаци-стран-
ски државјани и за обезбедување девизни средства 
за извршување обврските од договорите за работа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55) 

. — му дава согласност на директорот за склу-
чување договор за работа со странски стручњак, ако 
извршниот совет е оснивач на претпријатието што 
се наоѓа во изградба (точ. IV под 1). 

31) Одлуката за одобрување кредити за зимница 
и кредити за набавка запаси на стока во краишта-
та кои за време на зимата се отсечени од сообра-
ќајот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/55) 

— определува кои краишта се сметаат отсечени 
од сообраќајот за време на зимата (точ. 1 ст. 2). 

32) Упатство за спроведување избори за работ-
нички совети и управни одбори во Југословенските 
железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/54) 

— го потврдува заклучокот на работничкиот со-
ве* за изборните единици, за бројот на членовите 
на работничкиот совет и за седиштата на изборните 
комисии во изборните единици (точ. 49 ст. 3). 

II. Републичкиот извршен совет ќе определи во 
согласност со начелата на оваа уредба кој републич-
ки орган на управата ќе ги врши работите од 
одделот I. 

Член 34 
Административните и стручните работи за ре-

публичката односно околиската комисија за плати 
ги врши републичкиот односно околискиот орган на 
управата надлежен за работите на трудот. 

Член 35 
Работите што со досегашните сојузни прописи 

му се ставени во надлежност на републичкиот ор-
ган на управата што е укинат со републичкиот за-
кон за органите на управата, се пренесуваат во над-
лежност н£ оној републички орган на управата во 
чиј делокруг спрема републичките прописи спаѓаат 
соодветните работи. 

Член 36 
Земјиштата и зградите со кои управуваат орга-

ните на управата или на установата можат да се 
пренесат на други органи на управата или на уста-
новата само со претходна согласност од надлежниот 
државен секретар за работи на финансиите односно 
од претседателот на народниот одбор. 

Член 37 
Надлежностите утврдени со оваа уредба можат 

да се менуваат и со одлуки и со други прописи на 
Сојузниот извршен совет со кои се регулираат соод-
ветните прашања. 

Член 38 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

се укинуваат: 
1. Комисијата за жалби по надворешнотрговско 

работење од надлежноста на Сојузниот извршен со-
вет, формирана со Решението на Координациониот 
одбор на Сојузниот извршен совет бр. 2025 од 12 мај 
1956 година; 

2. Комисијата за жалби по девизно. и надворе-
шнотрговско работење од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет, формирана со Решението на Соју-
зниот извршен совет Р. п. бр. 112 од 31 март 1955 
година; 

3. Комисијата за решавање жалбите против ре-
шенијата на банката во врска со заемите за инве-
стиции во стопанството, формирана со Решението на 

Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 392 од 25 сеп-
тември 1954 година. 

По жалбите по кои со наведените решенија е 
утврдена надлежноста на комисиите од точ. 1 и 2 
на претходниот став ќе решава Сојузниот извршен 
совет, а по жалбите по кои со Решението Р. п. бр. 
392/54 е утврдена надлежноста на комисијата од точ. 
3 на претходниот став, ќе решава Државниот секрет 
тариС ат за работи на финансиите. 

Во предметите што на денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба се затечени ка ј комисиите од 
точ. 1—3 ст. 1, постапката ќе ја завршат тие комисии. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
се укинуваат и другите комисии на кои со досега-
шните прописи им е ставено во надлежност решава-
њето по жалбите против решенијата на државните 
секретаријати или на секретаријатите на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 39 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста* 

нуваат да важат сите одредби што се во спротивност 
со нејзините одредби. 

Член 40 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р. п. бр. 240 
11 јуни 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

325. 
Врз основа на чл. 29а од Законот за државните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/48) 
и чл. 11 од Закоот за спроведување на Усташког за-
кон, Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за патните и селидбените трошоци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55) во членот 1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Ако со оваа уредба не е определено поинаку, 
како место на службување™ се подразбира 'подрач-
јето на општината, освен општините што се во со-
став на единствено градско подрачје." 

Член 2 
Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи; 
„Службеник не може да биде на службено пату-

вање во едно исто место во земјава повеќе од 30 де-
на. Подолг престој може со исклучок #а се нареди, 
со согласност од секретарот за општа управа на над-
лежниот извршен совет односно од претседателот 
на народниот одбор." 

Член 3 
Во членот 6 ставовите 1, 2 и 3 се менуваат и 

гласат: 
„На службено патување службениците можат да 

користат превозни средства, и тоа: 
1) I класа на брзи воз односно I класа на брод, 

како и кола за спиење — службениците на положби 
на државен потсекретар и на други соодветни поло-
жби (функции); 

2) II класа на брзи односно патнички воз. како 
и I класа на брод — службениците распоредени од 
V платен разред нагоре; 

3) II класа на брзи или I класа на патнички 
воз, како и I I класа на брод — службениците траело-
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редени од X до VI платен разред и висококвалифи-
куканите работници; 

4) II класа на брзи односно I I класа на патнич-
ки воз, како и II класа на брод — сите други слу-
жбеници и работници. 

Службениците од тон. 2 и 3 од претходниот став 
можат да користат кола за спиење ако по доаѓа-
њето во одреденото место непосредно треба да при-
стапат кон извршување на задачите и ако е тоа 
означено изречно во налогот за службено патување. 

Службениците од точ. 3 можат да користат 
I класа на брзи воз ако вкупната релација во за-
минувањето е подолга од 250 км " 

Во истиот член во последниот став наместо: „со-
јузниот државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет" се става: „секретарот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет". 

Член 4 
Во членот 7 ставот 3 се менува и гласи: 
„Височината на надоместокот според претход-

ните ставови ја пропишува секретарот за општа 
управа на републичкиот извршен совет, во согла-
сност со републичкиот државен секретар за работи 
на финансиите." 

Член 5 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Дневниците за службени патувано на службе-

ниците на coiузмите органи и установи изнесуваат: 
Динари 

1) за службениците распоредени од V 
платен разред нагоре : 1.300 

2) за службениците распоредени од X 
до VI платен разред и за висококвалифи-
куваните работници ; . : . . . . . : 1.200 

3) за другите службеници и работници 1.000 
До износите од претходниот став можат да про-

пишуваат дневници: републичкиот извршен совет — 
за службениците на републичките органи и уста-
нови, а народните одбори на околии — за службе-
ниците на око лиј ата и на општините на подрачјето 
на околната. 

На државните секретари и на другите раководни 
службеници од чл. 2 и 4 од Уредбата за платите на 
државните органи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/54 и 18/54У им припаѓа дневница за службено 
патување во ист износ како и на народните пра-
теници на Сојузната народна скупштина односно на 
републичкото народно собрание. 

Ако службеното патување е сврзано со вонредни 
трошоци, секретарот за општа управа на надле-
жниот извршен совет, во согласност со државниот 
секретар за работи на финансиите, може да опре-
делува и поголемо* дневници од дневниците од ст. 1 
на овој член, но најмногу до 1.500 динари. 

На хонорарните службеници на кои хонорарна-
та служба им е главно и единствено занимање, днев-
ницата им се определува спрема височината на хо-
норарот согласно со одредбите од ст. 1 на овој член. 
На хонорарите службеници на кои хонорарната 
служба не им е главно и единствено занимање, днев-
ницата им се определува спрема нивното главно за-
нимање. Секретарот за општа управа на надлежниот 
извршен совет може да определи височината на 
дневниците на овие службеници да им се определува 
спрема работата (должноста) што ја вршат хоно-
рарно 

Секретарот за општа управа на Сојузниот извр-
шен совет во согласност со сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите, може да опреде-
лува одделни места во кои на лицата на слулѕбено 
црту вање ќе им се даваат поголеми дневнигш од из-
носите наведени во ст. 1 на овод член утврдувајќи 
ја височината на зголемувањето за сеоке од тие 
места. 

За службените патувања во границите на око-
л н а т а , како и за службените патувања во грани-
ците на општините — во одвоени места оддалечени 
повеќе од 10 км, народниот одбор на око ли јата може 

да пропише помал износ на дневниците, со тоа ова 
намалување да не може да изнесува повеќе од 30% 
од износите определени според ст. 2 на овој член. 
При определувањето на височината на дневниците 
ќе се земаат во обѕир фактичните трошоци, сообра-
ќајните и други услови." 

Член 6 
Во членот 13 став 1 наместо зборовите: „ре-

публичкиот државен секретар за работа на општата 
управа и за буџет се става: „секретарот за општа 
управа на републичкиот извршен совет". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Прописи за надоместоците за судските излегу-

вања извршени по барање од странки донесува ре-
публичкиот државен секретар за правосудна упра-
ва во согласност со секретарот за општа управа на 
републичкиот извршен совет." 

Член 7 
Во членот 14 ставот 2 се менува и гласи: 
„Поблиски прописи за пресметување на патните 

трошоци (податоци што се внесуваат во сметката, 
п о л а г а т и и др.) донесува секретарот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет." 

Член 8 
Во членот 19 став 3 наместо: „сојузниот држа-

вен секретар за работи на општата управа и за бу-
џет" се става: „секретарот за општа управа на Со-
јузниот извршен совет". 

Член 9 
Во членот 24 место: „сојузниот државен секре-

тар за работи на општата управа и за буџет" се 
става: „секретарот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет". 

Член 10 
Во членот 26 наместо: „сојузниот државен се-

кретар за работи на општата управа и за бу фет1' се 
става: „секретарот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет во согласност со сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите". 

Член 11 
Во членот 27 ставот 4 се менува и гласи: 
„Виеочинатаа на надоместокот з а службениците 

на сојузните органи и установи изнесува од 6.ООО до 
10.000 динари месечно По исклучок, во особено 
оправдани случаи, секретарот за општа управа на 
Сојузниот извршен совет во согласност со сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите* може да 
одобрува надоместок и во поголем износ." 

По ставот 4 се додаваат нови ставови 5 и 6, кои 
гласат: 

„Надместок во износ од 6.000 до 10.000 динари 
месечно, можат да пропишуваат, и тоа: републич-
киот извршен совет — за републичките службеници, 
а народниот одбор на околијата — за службениците 
на околината и на општините на подрачјето на охо-
ли јата. За службениците на општините најмал 
износ на надоместокот може да биде 3.000 динари. 

Надоместокот припаѓа од денот на јавувањето 
на должност до истекот на месецот во кој на слу-
жбеникот му е доделен стан. Ако барањето за на -
доместок е поднесено по истекот на 30 дена од 
денот на јавувањето на должност, надоместокот при-
паѓа« од денот на поднесеното барање." 

Досегашниот став 5 станува став 7. 
Член 12 

Во членот 30 став 2 наместо: „од надлежниот 
државен секретар за работи на општата управа и 
за буџет" се става: „од секретарот за општа управа 
на надлежниот извршен совет". 

Член 13 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Во поглед на надоместоците за работата на те-

рен во границите на околијата и за работата на терен 
во местата на подрачјето на општината оддалечени 
преку 10 км важат одредбите од чл. 8 ст. 7 од 
оваа уредба." 
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Член 14 
Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи: 
„Решението од претходниот став се донесува во 

согласност со секретаријатот' за општа управа на 
надлежниот извршен совет односно со претседателот 
на народниот одбор." 

Член 15 
Членот 37 се менува и гласи: 
„За службените патувања или за работата на 

терен што се вршат во границите на општината на 
оддалеченост до 10 км од потесното подрачје на оп-
шиената, народниот одбор на општината во согла-
сност со народниот одбор на околината може да 
установи давање надоместок до 50% од дневниците 
што ги имаат службениците на околијата односно 
на општината. При определувањето на овој надоме-
сток ќе се земаат во обѕир фактичните трошоци 
и сообраќајните и други услови." 

Член 16 
Во членот 41 наместо: „со сојузниот државен сет 

крегар за работи на општата уд рге а и за буџет" се 
става: „со секретарот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет". 

Член 17 
Во членот 43 наместо: „сојузниот државен се-

кретар за работи на општата управа и за буџет" се 
става: „секретарот за општа упра,ва на Сојузниот 
извршен совет". 

Член 18 
До донесувањето на* прописите од чл. 5 ст. 2 

и чл. 11 ст. 2 од оваа уредба, на републи^жите слу-
жбеници и на службениците на народните одбори 
им припаѓаат дневници за службени патувања и 
надоместоци поради одвоениот живот од фамилијата 
во износи што се определени до влегувањето во 
сила на оваа уредба. 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 238 
14 Јуни 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар ранковиќ, е. р. 

326. 
Врз основа :а чл. 31 од Законот за социјалното 

осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/50) 
и чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

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

ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 
Член 1 

Во Уредбата за додатокот на деца („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 1/56) во членот 36 се 
додава нов став 2, кој гласи: 

,,На лицата што својот населенички (колони-
стички) имот го дадзаат во закуп по претходна со-
гласност од советот на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работи на стопанството, правото 
на додг/гок и височината на додатокот им се опре-
делува според даночниот цензус на основниот данок 
на доход од селското стопанство што на домаќин-
ството му е обложен на приходите од* окуќницата, 
зголемен за износот на данокот на доход што по 
нормата од 3% би се плаќал на договорениот закупен 
износ." 

Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 
3, 4 и 5. 

Член 2 
. Во членот 40 став Г место точката 1 се ставаат 

КОБИ точки 1, 2, 3 и 4, кои гласат: 
„1) во случај на пренесување без надоместок на 

имот или дел од имот во општествена сопственост 
— од првиот ден на наредниот месец по извршеното 
запишување на настанатата промена во земјишните 
книти, односно во другите книги во кои се запишу-
ваат правата на неподвижностите; 

2) во случај на пренесување со надоместок или 
без надоместок на населенички (колонистички) имот 
или дел од имот во општествена сопственост, како 
и во случај на отуѓување со надоместок или б£з 
надоместок на дел од таков имот во корист на други 
членови на истото населеничко домаќинство, во сми-
сла на чл. 246 точ. 1 од Законот за аграрната ре-
форма и колонизацијата — од првиот ден на н а -
редниот месец по извршеното запишување на на*-
станатите промени во земјишните книги односно 
во другите книги во кои се запишуваат правата на 
нел одвижностЈГге; 

3) во другите случаи на отуѓување на цмот или 
на дел од имот со надоместок или без надоместок — 
по истекот на шест месеци од денот на запишувањето 
на настанатата промена во земјишните книги одно-
сно во другите книги во кои се запишуваат правата 
на неподвижностите; 

4) во случај на давање во закуп на населението! 
(колонистички) имот или на дел од имот Ччл. 36 ст. 
2) — од првиот ден на наредниот месец по извр-
шеното предавање на закупувачот врз основа на 
добиената согласност од надлежниот орган на на-
родниот одбор на општион алга;". 

Досегашната точка 3 се брише, а точките 2, 4 и 5 
стануваат точки 5, 6 и 7. 

Досегашната точка 6, која станува точка 8, се 
менува и гласи: 

„8) во случај на напуштање на домаќинството 
на родеината кој е сопственик на сел*костошнски 
имот (чл. 37 ст. 3), ако напуштањето на домаќинство-
то е утврдено во постапката спроведена од надле-
жниот орган на народниот одбор на општината — 
од првиот Ден на наредниот месец по напуштањето 
на домаќинството од сопственикот на имотот*/1. 

Досегашната точка 7 станува то"^ 

Член 3 
На лицата чиј населенички (колонистички) имот 

до влегувањето во сила на оваа уредба бил на 
бесплатно користење во селанска работна задруга 
или кај државен селскосдчшански имот, ако тој 
имот или дел од имотот до крајот на 1956 година 
го отуѓат во смисла на чл. 40 тон. 2 од Уредбата за 
додатокот на деца, или го дадат во закуп во смисла 
на чл. 36 ст. 2 од таа уредба, им се воспоставува 
правото на додаток на деца и за времето од 1 февру-
ари 1956 година до денот на здобивањето со правото 
на додаток во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 239 

14 јуни 1956 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Александар Ранковиќ, е. р. 
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327. 
Врз основа ка чл. 21 ст, 5 од Законот за сел-

скостооанскиот земјишен фонд на општонародинот 
имот и за доделување земја на селскостопанските 
орга!аизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/53), 
СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З Л У Р Е Д У В А Њ Е Н А И М О Т Н И Т Е О Д Н О С И Н А -
С Т А Н А Т И С О В Н Е С У В А Њ Е Н А З Е М Ј И Ш Т Е В О 

С Е Л С К О С Т О П А Н С К И О Т З Е М Ј И Ш Е Н Ф О Н Д 

Член 1 • 
Имотните односи меѓу членовите на домаќин-

ството и меѓу нив и други лица, што настанале по-
реди внесување на земјиште во оелокостопанскиот 
земјишен фонд врз основа на Законот за селско-
стопанскиот земјишен фонд на општонародна от имот 
и за доделување земја на селскостопанските орга-
низации, како и според републичките прописи 
донесени врз основа на тој закон, се уредуваат со 
нивна меѓусебна спогодба. 

Ако заинтересираните страни не се спогодат, 
нивните меѓусебни односи се уредуваат според од-
редбите од ов?<а уредба. 

Како член на домаќинство во смисла на оваа 
уредба се смета лице чие земјиште, согласно чл. 21 
ст. 2 од Законот за селскостопанскио г земјишен 
фонд, е засметана до вкупната површина на обра-
ботливото земјиште во тоа домаќинства 

Член 2 
Постапката за уредување на имотните односи 

според одредбите од оваа уредба се покренува по 
барање од член на домаќинството чие земјиште ста-
нало општонароден имот врз основа на Законот за 
селскостопанскиот земјишен фонд и републичките 
г р описи донесени врз основа на тој закон, како и по 
барање од друго заинтересирано лице. 

За спроведување на постапката е надлежен око-
лискиот суд на чие подрачје се наоѓа се лскостоп ви-
скито земјиште што останало во домаќинството, а 
ако земјиштето се наоѓа на подрачје на повеќе 
околиски судови, надлежен е околискиот суд на 
чие подрачје се наоѓа претежниот дел јд тоа селото« 
стопанско земјиште. 

Односите што се уредуваат со оваа уредба се 
расправаат според правилата на вонпроцесната по-
стапка. 

Член 3 
Во постапката за уредување на имотните односи 

судот ќе ја земе во обѕир состојбата што произлегува 
од земјишните книги, од гадните и од другите испра-
ви со кои се утврдуваат правата на неподвижност-
те, како и фактичните своински и друга односи што 
не се спорни меѓу учесниците во постапката. 

Судот ќе ги земе во обѕир и одредбите" од дого-
ворот што го склучиле членовите на д о м а ќ и н с т в о т о 
меѓу себе за заедничка обработка на земјиштето 
или за делба на приходите од заедничкото дома-
ќинство, ако таков договор постои. 

Ако меѓу учесниците во постапката за уредување 
на имотните односи е спорно правзто на сопственост 
или некое друго право што ИМА :лијанис врз уре-
дувањето на овие односи, судот ќе ia 'Прекине таа 
постапка додека за спорното прашање i.e биде дод-
несена правосилна одлука во процесната или друга 
постапка. 

Член 4 
Од вкупната вредност на змииштето што оста-

нало во домаќинството секој член има право на онаа 
вредност што и' одговара на сразмерата на промет-
ната вредност на неговото земјиште спрема вкупната 
вредност на земјиштето на тоа домаќинство на 2 7 мај 
195-3 година. 

При тоа се зема во сметка и прометната гр ед-
рост на зградата што заедно со земјиштето станала 
општонароден имот. 

При утврдувањето на промената вредност на 
земјиштето на одделен члед h i домаќинството на 
со сема во обѕирчвишокот на обработлива земјиште 
кој тој член на домаќинството го имал над максиму-
мот определен со прописите за аграрната реформа. 

Член 5 
Сопствениците на земјиштето што останало во 

домаќинството ја задржуваат, по .правило, сопстве-
носта врз тоа земјиште и по внесувањето на вишокот 
на земјиште во селскостопанскиот земјишен фонд. 

Ако од земјиштето на некој член на домаќин-
ството останало во домаќинството помалу отколку 
што му припаѓа, членовите на домаќинството од чие 
земјиште останало во домаќинството повеќе отколку 
што им припаѓа се должни тој кусок да му го надоме-
стат од вишокот на земјиштето што им останало. 

При тоа судот ќе води сметка земјиштето што 
се дава во надоместок да МУ биде според културата, 
катастарската класа- и положбата што послично га 
земјиштето од членот на домаќинството внесено во 
селскостопанскиот земјишен фонд за кое се дава 
надоместокот, 

Ако не е можно да се даде како надоместок, 
земјиште чија вредност потполно и' одговара на 
вредноста на земјиштето внесено во селскостопаи-
скиот земјишен фонд за кое се дава надоместокот, 
судот ќе определи таа разлика во готови пари да 
ја надомести членот на домаќинството врз кого паѓа 
оваа обврска, но судот е должен да води сметка 
таквите разлики да бидат што помали. 

Член б 
Од земјиштето што е внесено во селскостопан-

ексот земјишен фонд се бришат сите постојни то-
вари, освен стварните службености. 

Бришењето на товарите ќе го изврши надле-
жниот суд по службена должност. 

Член 7 
Товарите што на 27 мај 1953 година постоеле на 

земјиштето на член на домаќинство внесено во сел-
скостопанскиот земјишен фонд, ќе-се пренесат, по 
барање од овластеното лице, врз соодветното земји-
ште на тој член што останало во домаќинството. 

Товарите што на тој ден постоеле врз земјиштето 
на член на домаќинство кое, согласно одредбите од 
оваа уредба, му е дадено во надоместок ка друг-
иден на домаќинството, ќе се пренесат, по барање 
од овластеното лице, врз соодветното земјиште на 
членот на домаќинството на чие земјиште порано 
постоеле тие товари. 

Според одредбите од претходните ставови ќе се 
постапи и во поглед на правото на плодоуживање 
и на преужиток што на 27 мај 1953 година постоело 
врз земјиштето на член на домаќинството. 

Обемот на правото на плодоуживање и на цреу-
житок ќе се намали бразмерно со намалувањето на 
вредноста на земјиштето на тој член на домаќин-
ството поради внесувањето на земјиштето во сел©ко-
стол нискиот земјишен фонд. 

Член 8 
Побарувањето за чие обезбедување е запишана 

хипотека врз делот од земјиште внесен во селско-
стопѕлзскиот земјишен фонд, поранешниот сопстве-
ник може да го намири и со обврзниците што ги 
добил како надоместок за тој дел од земјиште. 

При намирување на побарувањето обврзниците 
се пресметуваат според нивната номинална вред-
ност. 

Член 9 
Од износот на обврзниците што врз основа на 

чл. 23 и 24 од Законот за селскостопанскиот земји-
шен фонд му се дадени на домаќинството во надоме-
сток за земјиштето внесено во селскостоланскиот 
земјишен фонд, на одделни членови на домаќинство-
то т т припаѓа онолку колку што изнесува надоме-
стокот даден за нивното земјиште внесело во сел-
схастопанскиот земјишен фонд. 

Ако еден член на домаѓпнството му дал на друг 
член на домаќинството надоместок во земјиште спо-
ред одредбите од членот 5 на оваа уредба, нему му 
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припаѓа и оној износ на обврзниците што и' одговара 
на вредноста на делот од земјиште внесен во селско-
стопанскиог земјишен фонд за кој ТОЈ ГО дал надо-
местокот. 

Член 10 
Правосилното решение на судот донесено во 

поставката според оваа уредба, како и писмената 
спогодба на членовите на домаќинството или писме-
ната спогодба меѓу нив и други лица, ако е склу-
чена пред надлежниот околиски суд, со потврдата 
од овој суд дека спогодбата ја потпишале сите чле-
нови од домаќинството чие земјиште е засметаш во 
вкупната -површина на обработливото земјиште во 
тоа домаќинство, односно сите заинтересирани лица, 
•— служи како правен основ за запишување во земји-
шните книги, во тапиите и во другите исправи со 
кси се утврдуваат правата на непо дви жностите. 

Член И 
Правните дејствија во постапката за уредување 

на имотните односи според оваа уредба, поднесците 
за запишување, како и запишувањата во земјишни-
те книги, во тапиите и во другите исправи со кои 
се утврдуваат правата на неподвижностите, а што 
се вршат врз основа на чл. 6, 7 и 10, од оваа 
уредба, не подложуваат на плаќање такса. 

Прометот на неподвижност^ изврше« врз основа 
на спогодбата од чл. 10 на оваа уредба не подле« 
жува на плаќање данок на промет. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршев совет 

Р. п. бр. 237 
14 јуни 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

328. 
Врз основа на чл. 119 ст. 2 од Законот за др-

жавната утрава („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАР ЗА 
РАБОТИ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА ДА ДОНЕСЕ 
НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА НА НОСЕЊЕ ВОЕНА 
УНИФОРМА ОД СТРАНА НА ГРАЃАНСКИ ЛИЦА 

1. Се овластува државниот секретар за работи 
на народната одбрана да донесе наредба за забрана 
на носење воена униформа од страна на граѓански 
лица, како и со таа наредба, во согласност со соју-
зниот државен секретар за внатрешни работи, да 
пропише одредби за прекршоците и парични казни 
за тие прекршоци. 

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

P. п. бр. 243 
14 јуни 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић е. р* 

329« 
Врз основа на одделот 2 главата X I X на С О Ј У -

ЗНИОТ општествен план за 1956 година, СОЈУЗНИОТ 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИ-

ТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. Придонесот за социјално осигурување на вое-

ните осигуреници (активните подофрѓцери, офицери 
и воени службеници) се пресметува и плаќа според 
нормата од 14%, како придонес за инвалидско и пен-
зионо осигурување. 

2. Придонесот од тон. 1 ќе му го уплатува Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана на Сојузниот завод за социјално осигурување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4 ', а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр.. 244 
14 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извртев совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зсковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

330. 
Врз основа на членот 79 став 1 -"очка 1 од Устав-

ниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ 
ЗА ИНДУСТРИЈА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
Секретарот за индустрија на Сојузниот извршен 

совет Маријан Цветковиќ за време на неговата от-
сутност од земјата поради службен престој во стран-
ство ќе го заменува секретарот за сообраќај и врски 
на Сојузниот извршен совет Милорад Зориќ. 

Б. бр. 2063 
11 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секрет^ , Потпретседател, 
Вељко Зековић е. р. Александар Ранковиќ, е р. 

331. 
Врз основа на точ. VIII ст. 3 и точ. ХИ од Одлу-

ката за пресметување на платите во стсотамските ор-
ганизации што плаќаат посебен придонес за буџе-
тите од платите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И УПЛАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС 

ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ПЛАТИТЕ 
1. Стопанските организации наведени во тон. I 

од Одлуката за пресметување на платите во стопан-
ските организации што плаќаат посебен придонес за 
буџетите од платите се должни по истекот на секој 
месец да 6 поднесат на банката ка ј која имаат жиро 
сметка месечен извештај за пресметаниот посебен 
придонес за буџетите од платите. Овој извештај се 
поднесува заедно со месечниот извештај за пресме-
таните плати за изминатиот месец според тарифниот 
правилник, кој извештај стопанските организации 
се должни да и' го поднесуваат на банката според 
одредбите од точ. 5 од Упатството за исплата на 
аконтациите на »платите на стопанските организации 
(, Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/55 и 57/55). 

2 По исклучок, стопанските организации од 
претходната точка се должни најдоцна до крајот на 
јуни 1956 година да состават и ќ поднесат на банката 
извештај за пресметаниот посебен придонес за бх*1 
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џегите од платите за периодот јануари—мај 1956 
година. 

3. Банката е должна да изврши наплата на при-
донесот за буџетите од платите во срок од 5 дена 
од денот на поднесувањето еа извештајот за пре-
сметаниот посебен придонес од (алатите во смисла н<* 
тон. 1 и 2 од оваа наредба, со тоа што при тоа со-
образно ќе се наименуваат соодветните одредби на 
Уредбата за наплата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/56). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „»Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Бр. 4714 
7 јуни 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

з а работи на финансиите, 
Авдо Хум©, е. р. 

332. 
Врз основа на тон. 10 од Одлуката за одобрување 

инвестициони, заеми и за регулирање обврските на 
земјоделските задруги настанати со изградба на за-
дружни домови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУ-
ВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ И ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ ОБВРСКИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗА-

ДРУГИ НАСТАНАТИ СО ИЗГРАДБА НА 
ЗАДРУЖНИ ДОМОВИ 

1. Одобрување на инвестициони заеми и одла-
гање плаќањето на стасаните ануитети во смисла на 
тон. 7 од Одлуката за одобрување инвестициони за-
еми и за регулирање обврските на земјоделските 
задруги настанати со изградба на задружни домови 
им врши банката само на оние земјоделски задру-
ги што според важечките прописи се кредитно спо-
собни. 

2. За рефундација на обртните средства потро-
шени за и31радба на задружните домови доаѓаат во 
<?бѕир само потрошените износи што во книговод-
ството на земјоделските задруги се спроведени до 
31 декември 1ФЃ4 година 

3. Банката може одобрувањето на заем да го 
услови со добивање гаранција од општината или 
околината за целокупното дол гу вање на заемобара-
телот к а ј банката кое произлегува од изградбата на 
задружен дом, ако по порано одобрените заеми за 
изградба на задружниот дом не е обезбедена со-
одветна гаранција. 

4. Заем можат да бараат земјоделските задруги 
само за рефундација на позајмените обртни сред-
ства што се потрошени за изградбата на задружниот 
дом. Не можат да се рефундираат обртн-ите средства 
на сопствените фондови на задругите (на амортиза-
циониот, инвестициониот, фондот за обртни сред-
ства и др.). 

5. Заем за рефундација на обртните средства 
потрошени за изградбата на задружен дом, земјо-
делска задруга може да добие во износ на потроше-
ните обртни средства за изградбата на задружниот 
дом намален за износот на ^искористените средства 
од нејзините фондови според состојбата на денот 
на влегувањето во сила на ова упатство, при што 
не се зема во обѕир состојбата на средствата на 
амортизациониот фонд за одржување. 

Под неискористени средства на фондовите од 
претходниот став се подразбираат средствата што до 
денот на влегувањето во сила на ова упатство не се си 
договор или на друг начин ангажирани за потребите 
на кои средствата од тие фондови им служат 

6. Ако заемобарателот — земјоделската задруга 
обртните средства ги потрошила во еден дест: за 
изградба! на задружниот дом во 1955 година, одобру-
вањето на заемот за рефундација на обртните сред-

ства потрошени со 31 декември 1954 година банката 
ќе го услови со обезбедување на средства од страна 
на задругата за рефундација на обртните средства 

"потрошени во 1955 година. 
На ист начин ќе се постапи и кога барањето за 

заем го поднесува земјоделската задруга што обртни-
те средства ги потрошила за изградбата на задру-
жниот дом што уште не е довршен односно оспосо-
бен за употреба. Во овој случај одобрувањето на за-
емот за рефундација банката ќе го услови со обезбе-
дување и депонирање на потребни средства за довр-
шување на задружниот дом во потполност или дели-
мично, односно за конзервирање на извршените 
работи. 

Во случајот од претходниот став, задругата е 
должна кон барањето за заем да поднесе и инве-
стиционен елаборат од кој ќе може да се утврди 
вредноста на преостанатите работи односно вредноста 
на работите потребни за конзервирање на дотогаш 
извршените работи на задружниот дом. 

7. Земјоделската задруга што бара заем за ре-
фундација е должна кон барањето за заем да и под-
несе на банката опис на состојбата во која задружни-
от дом се наоѓа — ако домот не е довршен. 

Кон барањето за заем заемобарателот е должен 
да поднесе документација (фактури, исплатни л и с т 
и др.) со која се докажува потрошувачката на 
обртните средства за изградба на задружниот дом. 
Ако со поднесената документација не се оправдува 
во целост барањето за заем, банката ќе го одобри 
заемот за делот што е документиран само ако задру-
гата ја рефундира разликата од други извори, а 
првенствено од своите средства. 

8. Земјоделската задруга што во смисла на точ. 7 
од одлуката бара одлагање на плаќањето на долгот 
по поранешните инвестициони заеми за изградба на 
задружен дом, може барањето за одлагале на пла-
ќањето да го поднесе нго доцна до 31 јули 1956 година. 

9. Ова упатство влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3680 
6 јуни 1956 година 

Белград 
Го замену ва државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. р. 

333. 
Брз основа на чл. 85 ст. 3 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), про-
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМЕНУВАЊЕ ИНСТРУМЕН-
ТИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
ШТО ВРШАТ ПОВЕЌЕ РАЗНОРОДНИ ДЕЈНОСТИ 

1. Трговските претпријатија и дуќани што вршат 
повеќе разнородни дејности (трговска и угостителска) 
за кои платниот фонд се утврдува со примена на 
процентот врз остварениот промет, расподелбата на 
вкупниот приход ја вршат на начинот и по инстру-
ментите што важат за основната дејност на претпри-
јатието односно на дуќанот. 

2. Трговските.претпријатија и дуќани што, покрај 
дејностите од точ. 1 на ова упатство, вршат и други 
стопански дејности како споредни, со кои не им вр-
шат услуги на трети лица или не ги вршат" во пре-
тежен обем (чл. 13 од Уредбата за трговската дејност 
и за трговските претпријатија и дуќани — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 37/55), — го утврдуваат вкупниот 
приход и ја вршат неговата расподелба на еѕ»чинот 
и по инструментите што важат за основната дејност 
па претпријатието односно на дуќанот. 

3. Трговските претпријатија и дуќани што, по-
крај дејностите од точ. 1 на ова упатство, вршат и 
споредни стопански дејности (чл. 13 од Уредбата за 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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трговексига дејност и за трговските претпријатие и 
дуќани) со кои претежно на трети лица им вршат 
услуги за кои се пропишани посебни инструменти 
за расооделба на вкупниот приход, — го утврдуваа! 
вкупниот приход и ја вршат неговава расподелба 
посебно за секоја одделна дејност по соодветните 
инструменти. 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе со 
применува од 1 јануари 1956 годила. 

Бр. 3328 
4 јуни 1956 геди на 

Белград 
Државен секретар 

работи на финансиите, 
Авдо Хума, е. р-

334. 
Врз основа на точката I од Одлуката за* овла-

стување Комисијата за ч декови да ги прогласува 
производите за опојни дроги и да ги определува 
лековите што се подложни на одделно испитување 
{„Службен лист на ФНРЈ" бр 24/56) и чл. 23 под ѓ) 
од Уредбата за организацијата и работењето на Со-
јузниот извршен совет („Службе« лист на ФНРЈ", 
бр. 19/54), Комисијата за лекови, во согласност со 
Одборот за социјална политика и народно здргшЈе 
на Сојузниот изврше« совет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ГОТОВИОТ ЛЕК 

„ИСАИЛА" ЗА ОПОЈНА ДРОГА 
1. Се прогласува за ооо јна дрога готовиот лек 

vTicarda^ во форма на таблети и растат), производ 
на фабриката Hoechst AG, Frankfurt а/М. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". , 

Бр. 708 
8 јуни 1956 година 

Белград 
Комисија зл левеви ири Сојузниот т в о « за народно 

здравје 
Претседател, 

проф. др Војислав Ристиќ, е. р. 
Секретар, 

Mr. ph. Векцеслав Павлов, е. р. 

335. 
Врз основа на чл. 43 ст. 2 тон. 3 од Уредбата за 

организацијата, иселувањето и управувањето со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЛ« ВО ОПТЕК НОВИ ПОШТЕНСКИ 

КАРТИЧКИ — РАЗГЛЕДНИЦИ 
На 20 јуни 1956 година ќе се пуштат во оптек 

нови поштенски картички — разгледници со слики 
на разни туристички места и градови на Југосла-
вија. 

На десниот дел од предната страна на поштен-
ската картичка — разгледница во горниот агол на-
фтена тена е ма ока од 10 динари со мотива од овоштар-
ството со зелена боја, а на левиот дел во просторот 
еа писмени соопштувања испечатена е слика на ту-
ристичко место или град во темнокафеава боја. 

Продажната цена на поштенската картичка — 
разгледница е 15 динари. 

Бр. 6000 
2 јуни 1956 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор. 

Никола Милановиќ, е. р. 

Број 26 — Страна 501 

336. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 

НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА 
ОКОЛИЈА ВЕЛИЧКА 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
д о С о ј у з н и о т с о б о р 

Белград 
Сојузната изборна комисија ги прими изборните 

акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во Изборната околија бе личка, па во смисла 
на чл. 178 и 132 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници го поднесува следниот 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Сојузниот собор во Изборната околија 
белишка одредени со Одлуката на Сојузниот собор 
од 23 март 1956 годишна одржани се на 27 мај 1956 
година. 

2) Со спроведувањето на изборите под надзор 
на Сојузната изборна комисија раководеа Изборната 
комисија на Народна Република Србија и Околи-
н а т а изборна комисија за околија белишка. 

3) Гласањето е извршено за кандидатот чија 
кандидатура беше потврдена од страна на Околи-
н а т а изборна комисија и објавена од страна на 
Сојузната изборна комисија под бр. 19 од 7 мај 1956 
година во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 20 од 9 мај 
1956 година, и тоа за кандидатот Урошевим Божида-
ра Станиша од Светозаре«©. 

4) Околиската изборна комисија за Изборната 
околија бе личка го утврди резултатот од изборите 
на начинот пропишан со чл. 126, 127 став 1, 129 и 130 
од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници. 

Резултатите од изборх^те се следните: 
Вкупно 
гласови Процент 

Запишани избирачи 39.657 
Гласале ^ 31.429 79,3 
За кандидатот Урошевић Бо-

жидар 29.956 95,3 
Неважни гласачки ливчиња — 1-473 4,7 
Врз основа на тоа Околиската изборна комисија 

за Изборната околија белишка то н а г л а с и за народен 
пратеник Урошеви« Божидара Станиша од Свето-
зарево 

Бр. 24 
11 јуни 1956 година 

Белград 
> Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

337 
О Б Ј А В А 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

Врз основа на чл 178. 167 и 89 став 1 од Зако-
нот за правата и должностите, избирањето и отпо-
викот на солените народни пратеници, Сојузната 

"""оча комисија 
о б ј а в у в а 

дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина во производите лната група ин-
дустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Шабац, што ќе се одржат на 1 јули 1956 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 20 јуни 1956 Страна 4*502 4— Број 26 

година, е потврдена кандидатурата на инж. Ико-
ниќ (Миливоја) Бранислав од Лозница. 

Бр. 25 
11 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

338. 
О Б Ј А В А 

ОД САЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ 
НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 став 1 од Зако-
нот за правата и должностите, избирањето и отпо-
викот на сојузните народни пратеници, Сојузната 
изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина, во производителната група сел-
ско стопанство во Изборната околија Светога рево, 
што ќе се одржат на 1 јули 1956 година, е потвр-
дена кандидатурата на инж. по агрономија Антиќ 
Драгомира Животије од Светозарево. 

Бр. 26 
11 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

ОД РЕДАКЦИЈАТА 
Овие две објави од технички причини се изо-

ставени од бројот 25 од 13 јуни 1956 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Уредбата за опште-
ствените инвестициони фондови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/56) е потпадната долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ 
Во чл. 5 ст. 1 треба од првиот ред да се бришат 

зборовите „од чл. 1 на оваа уредба" и тие исти збо-
рови да се стават во третиот ред зад зборовите 
„фондови", а по тоа да се стави запирка. 

Од Сојузниот извршен совет, 4 јуни 1956 година, 
Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за начинот 
за користење на средствата на амортизационите 
фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56) е 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИТЕ 
ФОНДОВИ 

Во точ. XV цо зборовите „на рудниците" треба 
да се додадат зборовите: „како и на претпријати-
јата за производство на нафта". 

Од Сојузниот извршен совет, 4 јуни 1956 година, 
Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделу-
вање дотација за подобрување условите за користе-
ње одморот на работниците и службениците, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/56, се поткрад-, 
нале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОТАЦИЈА ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ОД-
МОРОТ Н* РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Во вториот ред од точ. I под 2 наместо „за 
одморалишта и летувалишта" треба да стои „во од-
моралиштата и летувалиштата". 

2. Во точ. 11 ст.- 2 испуштен е текстот под 7) и 
треба да гласи „на туристичките сојузи". 

Од Сојузниот извршен совет, 9 јуни 1956 година, 
Белград. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО ИЗРАЕЛ И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-

МОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИЗРАЕЛ 
I 

Се отповикува 
Јован Вукмановић, од должноста на извонреден 

пратеник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Израел. 

II 
Се назначува 
Драгоје Гуриќ, досегашен ополномошен мини-

стер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден пратеник и »полномоштво 
министер на Федеративна Народна Република Ју -
гославија во Израел. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV . 

Овај указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 9 

7 јуни 1956 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот н Републиката 

Потпретседател на Сојузниот извршен 
совет, 

Александар Ранковиќ, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР 
НА ФНРЈ ВО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШРН 

МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ТАЈЛАНД 

I 
Се отповикува 
Крсто Булајић, од должноста на извонреден 

пратеник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Тајланд. 
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II 
Се назначува 
Зденко Штамбук, новоименуваниот извонреден и 

ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Бурма со седиште в> 
Рангун. 

Ш 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 8 
4 јуни 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републикава 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 50 од Законот за државната 

управа, а во врска со членот 37 од Законот за сојузните 
органи на управата и членот 19 од Уредбата за ор-
ганизацијата и работењето на Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ТЕХНИЧКА ПОМОШ 
Во Комисијата за техничка помош се именуваат, 

и тоа: 
За претседател: 

Маријан Пветковиќ, секретар за индустрија на 
Сојузниот извршен совет; 

За секретар: 
Тодосије Глишиќ, директор на досегашната Упра-

ва за економска и техничка помош; 

За членови: 
Драгослав Мутаповић, секретар за селско сто-

панство и шумарство на Сојузниот извршен совет, 
Франц Полит, секретар за трудот на Сојузниот 

извршен совет, 
Милорад Зориќ, секретар за сообраќај и врски 

на Сојузниот извршен совет, 
Радован Папиќ, секретар за социјална заштита 

на Сојузниот извршен совет, 
Др Херберт Краус, секретар за народно здравје 

на Сојузниот извршен совет, 
Богдан Осолник, секретар за просвета и култура 

на Сојузниот извршен совет, 
Неда Божиновиќ, секретар за општа управа на 

Сојузниот извршен совет, 
Боривоје Ромиќ, помошник на државниот се-

кретар за работи на финансиите, 
Вујица Гајиновиќ, помошник на претседателот 

на Кохмитетот за надворешна трговија, 
Ивица Кукоч, генерал-мајор на Југословенската 

народна армија», 
Др Сергије Макиедо, началник на одделение во 

Државниот секретаријат за надворешни работи, 
Инж. Алојз Дулар, државен советник на Соју-

зниот завод за стопанско планирање, 
Слободан Накиќеновиќ, секретар на Сојузната 

комисија за нуклеарна енергија, 
Инж. Владимир Ву јовиќ,* секретар на Сојузната 

индустриско комора, 
Инж. Јордан Блажевски, секретар на Сојузот на 

селскостопанските комори на Југославија, 

Инж. Обрад Бојовиќ, секретар на Сојузната гра-
дежна комора, 

Љубиша Веселиновиќ, секретар на Сојузната со-
обраќајна комора. 

Б. бр. 2045 
1 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 
Во бројот 17 од 14 април 1956 година објавува: 
Одлука за времениот начин за оснивање ор-

гани на непосредното управување на Вишања педа-
гошка школа за економика на домаќинството во 
Белград; 

Одлука за овластување Советот за просвета и 
култура на НР Србија да може да ја укине малата 
матура и да воведе приемни испити и конкурси за 
запишување во средните школи, 
во бројот 18 од 21 април 1956 година објавува: 

Наредба за прием на ученици во 'почетен раз-
ред на средните стручни училишта, училиштата за 
практична обука и средните училишта зе општо 
образование; 

Решение за определување местата во кои се по-
лагаат стручни испити за висококвалифицирани ра-
ботници; 

Решение за определување износот на надоме-
стокот за дозволите за спортски риболов; 

Исправка на Уредбата за надоместување тро-
шоците и загубената заработка не судиите порот-
ници. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 18 од 5 април 1956 
годна објавуваа 

Решете за дополнување на Решението за 
Установата за приготвување серуми и вакцини 
на Централниот хигиенски завод во Загреб како 
установа со самостојно финансиргње. 

Во бројот 19 од 12 април 1956 година, објаву-
ваат: 

Одлука за определување процентот од годи-
шниот износ на данокот на доход од селското«) 
стопанство и на данокот на доход од самостојни 
занимања и имот според кој ќе се наплатува да-
нокот во периодот април—декември 1956 година; 

Правилник за риболовот на мала сина риба; 
Упатство за вршење здравстен преглед на ли-

цата при влегувањето во работен однос; 
Решение за оснивање Дом за студенти на Све-

училиштето во Загреб. 
Во бројот 20 од 19 април 1956 година објавуваат: 
Одлука за оснивање Заводот за контрола и 

испитување на имун етиолошките препарати; 
Решение за дополнување на Решението за Ра-

дио Загреб како установа со самостојно финанси-
рање; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
зе определување народни одбори што оставаат ко-
мисии за полагање испити за квалифициран: и 



сококвалифициран работник што се здобива со 
етру таа спрема со практична работа во претприја-
тието. 

Во бројот 21 од 26 април 1956 година објаву-
ваат: 

Правилник за проверување на практичното зна-
ење на учениците во стопанството. 

Во бројот 22 од 30 април 1956 година објаву-
ваат: 

Решение за признавање на стручните испити 
на работниците запослени во угостителските прет-
пријатија и дуќани; 

Ценовник за надоместување 4 на шумските 
штети. 

Во бројот 23 од 8 мај 1956 година објавуваат: 
Закон за органите на управата во Народна Ре-

публика Хрватска; 
Закон за измена на Законот за народните школи; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

шумите; 
Закон за измена на Законот на општинскиот ло-

кален данок; 
Одлука за претворање оддели на Техничкиот 

факултет на Универзитетот во Загреб во посебни 
факултети; 

Одлука за доделување постојана помош; 
Наредба за забрана на ловот на гири. 
Во бројот 24 од И мај 1956 година објавуваат: 
Општествен план на Народна Република Хрват-

ска за 1956 година; 
Закон за буџетот на Народна Република Хрват-

ска (Републичкиот буџет) за 1956 година; 
Закон за завршната сметка на Народна Репу-

блика Хрватска за 1954 година; 
Закон за детските градинки. 
Во бројот 25 од 17 мај 1956 година нема слу-

жбен дел. 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
Според решението на Сојузниот извршен совет 

бр. 2012 од 11 мај 1956 година, претплатата на 
„Службен лист на ФНРЈ" за 1956 година се зголе-
мува од 1.200 на 1.509 динари. 

Се покануваат претплатниците разликата од 
ЗОО динари за еден примерок да ја дозначат на 
жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ" — 
Белград, број 1032-Т-220, веднаш по приемот на 
чековната vnj*i»Tw»™ir» Vofa приложена кон „Слу-
жбен лист па ФНРЈ", број 21/56 и на која е назна-
чен регистарскиот број па Претплатникот. За прет-
платниците што примаат »повеќе примерни на ве-
сникот чековната уплатница се наоѓа во примерокот 
на кој е ставена адресата. 

Молиме, при полагањето на оваа доплата, на 
чековната или вирманската уплатница четливо да 
се напише точната адреса. на претплатникот, ме-
сто, улица и број или број на поштенскиот фах. 

Ако претплатникот во меѓувреме ја променил 
адресата, потребно е да се означи и- поранешната 
адреса на која го прима весникот. 

Им се обрнува внимание на претплатниците да 
ја положат доплатата веднаш, а најдоцна до 15 
септември о. г., во спротивно ќе им го запреме 
испраќањето на ресникот 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
— претплата — 

Ул. Кралеви« Марко 9, Белград, 
Поштенски Фах 226 — тел. 26-276 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

323. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за организацијата и работењето на 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет — 4 6 5 

324. Уредба за пренесување работите во над-
лежност на сојузните и републичките ор-

•ч а̂ни на управата 471 

325. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за патните и селидбените трошоци — 495 

326. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за додатокот на деца — 497 

327. Уредба за уредување на имотните односи 
настанати со внесување на земјиште во 
селскостопанскиот земјишен фонд 498 

328. Олука за овластување државниот секре-
тар за работи на народната одбрана да 
донесе наредби за забиана на носење во-
ена униформа од страна на граѓански лица 499 

329. Одлука за пресметување и плаќање на 
придонесот за социјално осигурување на 
воените осигуреници — — — 499 

330 Решение за определување заменик на се-
кретарот за индустрија на СОЈУЗНИОТ И З -
вршен совет — — 499 

331. Наредба за определување срокови за пре-
сметување и уплата на посебниот придо-
нес за буџетите од платите — — — 

332. Упатство за спроведување на Одлуката 
за одобрување инвестициони заеми и за 
регулирање на обврските на земтсттелеќи-
те задруги настанати со изградба на за-
дружни домови — 500 

333. Упатство за нчччч^т на применување ин-
струментите за расподелба на вкупниот 
приход на трговските претпријатија и ду-
ќани што вршат повеќе разнородни деј-
ности ^ ^ 

334. Решение за пуштање во оптек нови по-
штенски картички-разгледници — — — 501 

335 Решение за поднесување h i готовиот лек 
»Ticarda« за опојна дрога 501 

336. Извештај од Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен пра-
теник на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина во Изборната околија , 
величка ,501 

337. Објава од Сојузната изборна комисија за , 
потврдената кандидатура за избирање на-
роден п р е н и ќ на Соборот на прокзводи-
тените на Сојузната народна скупштина 501 

338. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избирање на-
реден пр?<теник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупштина 502 

Исправка на Уредбата за општествените ин-
вестициони фондови Ѕ02 

Исправка на Одлуката за начинот за кори-
стење на средствата на амортизационите 
фондови 502 

Исправка на Одлуката за доделување дота-
ција за подобрување условите за користе-
ње одморот »а работниците и службени-
ците 502 

Издавач: „Службен лист нд ФНРЈ* — вовипско-из давачко претпријатие — Белград. Улица Краљевиќа 
Марка бр. 9. — Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешовић Улица ^оаљевиќа Марка бр <* 
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