
НА ФЕАЕРАТИ1 
,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата бр. 1032-Т-220, за одделни изда-
ни ја 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221. 
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136. 

Врз основа на чл. 32 од Законот за еднообра-
Зното сметководство и чл. 48 од Законот за буџе-
тите, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

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

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1952 ГОДИНА 
Член 1 

Во Уредбата за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1952 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/53) се вршат следни измени и до-
полненија: 

1. Во чл. 22 тон. 6 се менува и гласи: 
„6) износите кои по чл. 5 ст. 1 од оваа уредба 

паѓаат на товар на платниот фонд на претпри-
јатието". 

2. Во чл. 27 по ставот 2 се додаваат нови ста-
вови 3, 4 и 5, кои гласат: 

„Во комисијата за преглед на завршните сметки 
на воените претпријатија, освен воените претпри-
јатија што служат за војна индустрија, влегува и 
еден член што ќе го определи Државниот секретар 
за работи на народната одбрана. 

Преглед на завршните сметки на стопанските 
установи со самостојно финансирање кај кои пла-
тите на работниците и службениците се опреде-
луваат по прописите за определување на заработ-
е т е на стопанството вршат, и тоа: 

а) сојузниот Државен секретар за работи 
на буџетот и за државна администрација — ако е 
завршната сметка на стопанската установа вклу-
чена во сојузниот буџет; 

б) републичкиот државен секретар за работи 
на букетот и за државна администрација — ако е 
завршната сметка на стопанската установа вклу-
чена во републичкиот буџет; 

в) комисијата на народниот одбор — ако е 
завршната сметка на стопанската установа вклу-
чена во буџетот на народниот одбор. 

При прегледот на завршните сметки на стопан-
ските установи од претходниот став ќе се утврди 
дали вишокот на приходите над расходите што не 
бил планиран за уплата во буџетот настанал поради 
тоа што во текот на буџетската година се измениле 
условите врз основа на кои била донесена прет-
сметката на установата. Ако се утврди дека наве-
дениот вишок на приходите над расходите во це-
лост или делум настанал поради така изменетите 
услови, сојузниот или републичкиот државен се-
кретар за работи на буџетот и за државна адми-
нистрација односно комисијата на народниот одбор 
ќе предложи сиот тој вишк или негов соодветен дел 
да се уплати во буџетот во кој е претсметката на 
установата вклучена. Вишокот на приходите над 
расходите што бил планиран за уплата во буџетот 
ќе се уплати во целост во соодветниот буџет." 

Досегашните ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ста-
нуваат ставови 6, 7, 8, 9, 10, И и 12. 

3. Во чл. 28 по ставот 4 се додава нов ст. 5 
кој гласи: 

„Сметковната комисијата е должна по жал-
бите против решенијата за согласноста на завр-
шната сметка на воените претпријатија кои не 
служат за војна индустрија да прибави мислење 
од Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана." 

Досегашните ставови 5, 6 и 7 стануваат ста-
вови 6, 7 и 8. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 141 

20 мај 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

137. 
Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЛИЧНИТЕ 

КАРТИ (ЛЕГИТИМАЦИИ) 

Член 1 
Во чл. 1 од Уредбата за личните карти (леги-

тимации) - („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/48 
и 38/50) се додава нов став 3 кој гласи: 

„Право да легитимисаат граѓани имаат мили-
ционери, подофицери и офицери на народната ми-
лиција што носат униформа, како и службениците 
од ресорот на внатрешните работи што ќе ги овла-
сти републичкиот односно сојузниот државен се-
кретар за внатрешни работи. Службениците од̂  ре-
сорот на внатрешните работи овластени да леги-
тимисаат граѓани мораат да бидат снабдени со слу-
жбена легитимација која се должни да ја покажат 
при легитимисањет" 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 133 

20 мај 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 
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138. 
Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот за-

кон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 

УПРАВАТА ЗА ЦАРИНИ 

Член 1 
Управата за царини е сојузен орган на упра-

вата кој врши управни работи од областа на ца-
рините. 

Член 2 
Работите од својата надлежност Управата за 

царини ги врши непосредно и преку своите органи 
- царинарници. 

Член 3 
Управата за царини врши непосредно следни 

работи: 
— го организира вршењето на царинската слу-

жба на целата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија и се грижи за правилното 
вршење на ,таа служба; 

— предложува царинска тарифа и дава иници-
јатива за донесување прописи од областа на цари-
ните ; 

—- отвора царинарници и определува нивно се-
диште и територијална надлежност; 

— врши и други работи што и' се ставени во 
нејзина надлежност со одделни прописи. 

Член 4 
Царинарниците вршат следни работи: 
— царинење стоки; 
— непосреден надзор над извозот, увозот и пре-

возот на стоки; 
— девизно-валутна контрола во прометот на 

патници со странство; 
— водење адмиршстративно-ка.знена постапка 

за царински прекршоци; 
— присобиравме статистички податоци за сто-

ката што се извози, увози или превози. 

Член 5 
Управата за царини е овластена да издава 

технички упатства за начинот на вршење на ца-
ринската служба. Со овие технички упатства не 
можат да се пропишуваат обврски за граѓаните 
ниту административни казни. 

Член 6 
За жалбата против решенијата на царинарни-

цата решава Управата за царини. 
Против првостепеното решение од Управата за 

царини донесено во управна постапка може да се 
започне управен спор. Ако се работи за предмет во 
кој не може да се води управен спор, против пр-
востепеното решение од Управата за царини е до-
зволена жалба до Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Управата за царини мо^ке да оснива царинско-

хемиски лаборатории заради технолошко испиту-
вање на стоките. 

Член 8 
Со работата на Управата за царини раководи 

директор. 
Директорот го назначува Сојузниот извршен 

совет. 
Член 9 

Управата за царини има одделна претсметка. 
Директорот на Управата за царини е наредбо-

давец за извршување на претсметката, 

Член 10 
Работењето на Управата за царини и царинар-

ниците, како и нивната внатрешна организација, 
ја пропишува директорот во согласност со Соју-
зниот извршен совет. 

Член 11 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

стануваат да важат одредбите на Одлуката за ор-
ганите и установите на сојузната управа што про-
должиле со.работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/53) доколку се однесуваат до Управата за царини. 

Член 12 
Оваа уредба влегува ЕО сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 124 
20 мај 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

139. 
Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Соју^ 

зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВА ЗА НАДВОРЕШНА 

ТРГОВИЈА 
Член 1 

Се оснива Управа за надворешна трговија. 
Управата за надворешна трговија врши управни 

работи од областа на надворешната трговија и де-
визното работење, што ги вршеше досега сојузниот 
Државен секретаријат за работи на народното сто-
панство. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со ,денот на обја-

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

Р. п. бр. 122 
20 мај 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

140. 
Врз основа на чл. 3 од Основниот закон за пре-

кршоците во врска со чл. 11 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршеа 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КАЗНУВАЊЕ ПРАВНИТЕ ЛИЦА. ЗА 

ЦАРИНСКИ ПРЕКРШОЦИ 
Член! 1 

За царински прекршоци правното лице ќе се 
казни, и тоа: 

— за прекршокот од чл. 34 на Царинскиот закон 
со парична казна до 2,000.000.— динари; 

— за прекршокот од чл. 35 на Царинскиот за-
кон со парична казна до 1,000.000.— динари; 

— за прекршокот од чл. 36 на Царинскиот за-
кон со парична казна до 100.000.— динари. 
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Член 2 
Правното лице што држи, чува или сокрива 

стоки и други предмети за кои неговиот претстав-
ник односно одговорниот службеник знае дека со 
нив е сторен прекршок од чл. 34 или чл. 35 на 
Царинскиот закон, ќе се казни како да го сторило 
самото односниот прекршок. 

Член 3 
Спрема правното лице што ќе го стори прекр-

шокот од чл. 34 или 35 тон. 1—4 и 8 на Царинскиот 
закон може да се изрече заштитна мерка одземање 
на стоките и другите предмети со кои е сторен 
прекршокот. Ако не се' пронајде стоката, нејзи-
ната вредност се наплатува од правното лице од-
говорно за прекршокот. Превозно средство може 
да се одземе само ако било исклучиво наменето за 
сторување на прекршокот од чл. 34 или чл. 35 точ. 
1 и 4 на Царинскиот закон. 

Член 4 
Одредбите на чл. 40, 41 и 43 од Царинскиот 

закон аналогно ќе се применат и На прекршоците 
сторени од страна на правното лице. 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 119 

20 мај 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

141. 
Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УПРА-
ВАТА ЗА ЕКОНОМСКА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ 

Член 1 
Управата за економска и техничка помош (во 

натамошниот текст: Управата) е сојузен орган на 
управата кој врши управни работи од надлежноста 
на федерацијата по прашањата на економска и 
техничка помош. 

Член 2 
Управата врши следни работи: 
— во соработка со други органи состава пред-

лог на економската и техничката помош што ја до-
бива нашава држава и што ја дава на други земји, 
и му го предлага на Сојузниот извршен совет; 

— во согласност со меѓународните обврски ор-
ганизира извршување на програмата на економ-
ската и техничка помош, ја распределува приме-
ната помош во согласност со програмата и органи-
зира продажба на стоките од примената помош; 

— пропишува технички и други упатства за 
користење на помошта; 

— врши надзор над користењето на средствата 
од помошта; 

— ги контролира задолжувањата и се грижи 
за наплатата на динарската противредност на сите 
стоки и транспортни трошоци финансирани од сред-
ствата на помошта; 

— врши пресметка за потрошувањето на сред-
ствата од помошта и на финансиски работи околу 
издржувањето на странските стручњаци; 

— организира прифаќање и сместување на 
странски стручњаци, како и заминување на наши 
стручњаци во странство на усовршување; 

— врши и други работи во врска со економ-
ската и техничката помош што ќе и' се стават во 
надлежност. 

Член 3 
Со работата на Управата раководи директор. 
Директорот го назначува Сојузниот извршен 

совет. 

Член 4 
Против решението од Управата донесено во 

управна постапка може да се започне управен 
спор. Ако се работи за предмет во кој не може да 
се БОДИ управен спор, против решението од Упра-
вата е дозволена жалба до Сојузниот извршен 
совет. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет дава согласност на 

прописите што ги донесува Управата во рамките 
на својата надлежност, освен во поглед на техни-
чките прописи. 

Член 6 
Управата има одделна претсметка. 
Директорот на Управата е наредбодавец за из-

вршување на претсметката. 

Член 7 
Работењето на Управата, како и нејзината 

внатрешна организација ги пропишува директорот 
во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 125 

20 мај 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

142. 
Врз основа на чл. 93 од Установиот закон, Со-

јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ИСХРАНА 

Член 1 
Се оснива Сојузна управа за исхрана. 
Сојузната управа за исхрана ги врши управ-

ните работи во врска со исхраната на населени-
ето, што ги вршеше досега сојузниот Државен 
секретаријат за работи на народното стопанство. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 134 
20 мај 1953 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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143. 
Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот за-

кон, Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УПРА-
ВАТА ЗА цивилно ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

Член 1 
Управата за цивилно воздухопловство (во ната-

мошниот текст: Управата) е сојузен орган на упра-
вата, кој врши управни работи во областа на це-
локупното цивилно воздухопловство. 

Управата има својство на правно лице. 
Член 2 

Управата врши следни работи: 
— со управни мерки ја регулира и контролира 

воздушната пловидба во воздушниот простор на 
Федеративна Народна Република Југославија; се 
грижи за обезбедување на воздушната пловидба, и 
во таа цел организира потребна соработка со мете-
орологијата, пожарната и со други соодветни слу-
жби; 

— донесува технички прописи за летањето на 
воздухоплови, за контрола на летањето, за слу-
жбата на врски, за контрола на персоналот и ма-
теријлот, за службата на обавестување, како и 
други технички прописи од областа на воздухоплов-
ство^ ; 

— донесува прописи за техничкиот преглед на 
воздухопловите и воздухопловниот материјал; 

— ги пропишува условите што мора да ги ис-
полнува летачкиот и техничкиот персонал, и врши 
стручен надзор на тој персонал; 

— во меѓународните односи истапува како ор-
ган на државната управа за цивилно воздухоплов-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија, во границите на дадените овластенија склу-
чува меѓународни спогодби и договори од областа' 
на цивилното воздухопловство, го следи нивното 
извршување и соработува со меѓународните и стран-
ски воздухопловни управи, установи и организации; 

— им дава согласност на воздухопловните прет-
пријатија, установи и организации по прашањата 
за определување на внатрешни и странски линии, 
како и за воведување и употреба на нов воздухо-
пловен материјал и спрема; 

— врши технички преглед и контрола на во-
здухопловите и воздухопловниот материјал на ци-
вилното воздухопловство и им ги издава пропиша-
ните документи; 

— организира санитарна служба на воздухо-
пловните пристаништа, аналогно на меѓународните 
конвенции; 

— врши и други работи кои се ставени во на-
длежност на Управата со одделни прописи. 

Член 3 
Управата врши непосреден надзор над изград-

бата и одржувањето на воздухопловните' приста-
ништа и леталишта. 

За изградба нови воздухопловни пристаништа 
и леталишта инвеститорите се должни од Управата 
да прибават согласност за локацијата. 

Секој идеен проект за воздухопловно приста-
ниште и леталиште мора да се испрати на согла-
сност до Управата. 

Воздухопловните пристаништа и леталишта не 
можат да бидат ставени во употреба без одобре-

' ние од Управата. 
Управата може да забрани употреба на возду-

хопловно пристаниште и леталиште, ако не се одр-
жува по пропишаниот начин. 

\ Член 4 
Органи на Управата се: центри за обезбедува-

ње на воздушната пловидба и управи на воздухо-
пловните пристаништа. 

Член 5 
Центрите за обезбедување на воздушната пло-

видба вршат непосредно обезбедување, регулирање 
и контролирање на воздушната пловидба во во-
здушниот простор и на територијата на Федера-
тивна. Народна Република Југославија во однос на 
цивилните воздухоплови регистрирани во Федера-
тивна Народна Република Југославија и на цивил-
ните и државните воздухоплови регистрирани во 
други земји. 

Управите на воздухопловни пристаништа се 
грижат за одржување на објектите и маневарскиот 
простор на воздухопловните пристаништа односно 
леталишта, и ја обединуваат работата на придо-
дадените служби на воздухопловното пристаниште. 

Член 6 
Со работата на Управата раководи директор. 
Директорот на Управата го назначува Сојуз-

ниот извршен совет, 
Член 7 

За жалбата против решението од органот на 
Управата донесено во управна постапка решава 
Управата. 

Против решението од Управата донесено во 
прв степен може да се започне управен спор. Ако 
се работи за предмет во кој не може да се води 
управен спор, против првостепеното решение од 
Управата е дозволена жалба до Сојузниот извршен 
совет, 

Член 8 
Управата има одделна претсметка. 
Директорот на Управата е наредбодавец за из-

вршување на претсметката. 

Член 9 
. Внатрешна организација на Управата и на неј-

зините органи пропишува директорот на Управата 
во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Решението за укинување на Главната 
дирекција на југословенскиот аеротранспорт и за 
оснивање Главна управа на цивилното воздухо-
пловство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52), како 
и одредбите од Одлуката за органите и установите 
на сојузната управа што продолжиле со работа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/53), доколку се 
однесуваат до Управата на цивилното воздухоплов-
ство. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 126 
20 мај 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

144. 
Врз основа на чл. 79 тон. 6 од Уставниот закон 

и чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СО-

ЈУЗНИОТ УРЕД ЗА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ 
МЕТАЛИ 

Член 1 
Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали 

(во натамошниот текст: Уредот) е сојузен орган 
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на управата кој врши управни работи од областа 
на контролата на мерки и драгоцени метали. 

Член 2 
Уредот врши следни работи: 
— преку своите органи врши работи на слу-

жбата за контрола мерки и драгоцени метали, кон-
трола буриња и контрола на струјомери; 

— врши надзор над правилната примена на 
прописите за контрола на мерилата и направите за 
мерење и прописите за испитување и жигосување 
предмети од драгоцени метали; 

— врши испитување и заверка на еталони, вр-
ши типско испитување на мерилата и направите 
за мерење, ги испитува, жигосува, заверува и ги 
става под свој непосреден надзор мерилата и на-
правите за мерење чија контрола од технички при-
чини не можат да вршат органите на Уредот; 

— ги чува националните (државни) прамери и 
се грижи за нивната состојба и за тоа да им одго-
вараат на меѓународните прамери; 

— врши експертиза во областа на метрологи-
јата и во поглед на испитувањето чистота на дра-
гоцените метали; 

— дава иницијатива за донесување прописи 
што се однесуваат до мерките и драгоцените ме-
тали; 

— одржува врска со странските организации 
за мерки; 

— се грижи за извршување на ,меѓународните 
обврски кои се однесуваат до контролата на мерки 
и драгоцени метали; 

— врши и други работи кои со одделни про-
писи се ставени во надлежност на Уредот. 

Уредот е овластен по барање од Народната 
банка на ФНРЈ да врши испитување и жигосување 
на драгоцените метали што ,се испраќаат во стран-
ство. 

Член 3 
Уредот е овластен да пропишува технички 

услови на кои мораат да им одговараат мерилата и 
направите за мерење, начинот на вршењето на 
контролата на мерилата и направите за мерење, 
како и техничките услови на кои мораат да им 
одговараат предметите од драгоцени метали и на-
чинот на испитување и жигосување предмети од 
драгоцените метали. Со овие технички прописи не 
можат да се пропишуваат обврски за граѓаните 
ниту административни казни. 

^лен 4 
Органите на Уредот се: контроли на мерки и 

драгоцени метали и контроли на струјомери. 
Контролите на мерки и драгоцени метали мо-

жат да имаат одделно организирани станици за 
контрола буриња. 

Член 5 
Делокругот на контролите на мерки и драгоцени 

метали и контролите на струјомери како органи 
на Уредот, го определува Уредот, а нивните седи-
шта и територијална надлежност Уредот ја опре-
делува во согласност со републичкиот секретари-
јат за работи на народното стопанство. 

Уредот може при одделни стопански претпри-
јатија да оснива одделна служба за вршење кон-
трола на мерки. 

Член 6 
Контролите на мерки и драгоцени метали вр-

шат следни работи: 
— прв и повремени прегледи на мерилата и 

направите за мерење и испитување чистотата на 
предмети од драгоцени метали; 

— надзор во поглед на исправноста на мери-
лата, направите за мерење, шишиња, садови и бу-
риња, што се употребуваат во јавниот промет; 

— надзор над правилната примена на пропи-
сите за мерилата, направите за мерење и предме-
тите од драгоцени метали. 

Член 7 
Ако контролата на мерки и драгоцени метала 

има одделно организирана станица з^ Контрола 
буриња, оваа станица врши прв и повремени пре-
гледи и жигосување на буриња и други садови, 
како и надзор над нивната употреба во јавниот 
промет. 

Член ,8 
Контролите на струјомери вршат следни ра-

боти: 
- прв и повремени прегледи на струјомери, 

мерни трансформатори, редуктори и други елек-
трични направи за мерење што се употребуваат во 
јавниот промет, како и надзор во поглед на нив-
ната исправност, ако се употребуваат во јавниот 
промет; 

— надзор над правилната примена на пропи-
сите што се однесуваат до струјомери, мерни тран-
сформатори, редуктори и други електрични на-
прави за мерење што се употребуваат во јавниот 
промет, 

Член 9 
Со работата на Уредот раководи директор. 
Директорот на Уредот го назначува Сојузниот 

извршен совет, 
Член 10 

Надзор над законитоста на работата на Уредот 
врши сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство 

По жалбите против решенијата што ги доне-
суваат контролите на мерки и драгоцени метали и 
контролите на струјомери во управната постапка 
решава Уредот. По жалбите против првостепените 
решенија што ги донесува Уредот во управната 
постапка решава во втор степен сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство, 

Член 11 
Народниот одбор на околијата, градот и град-

ската општина со одделни права има право да бара 
од органите на Уредот на подрачјето на околијата, 
градот односно градската општина да преземат деј-
ствија што ги смета одборот за потребни, а кои 
спаѓаат во нивен делокруг. Органите од Уредот 
се должни да ги преземат овие дејствија. 

Исто така, народниот одбор има право да му 
укажува на Уредот односно на неговите органи на 
недостатоците во работата на нивните службеници, 
да бара да се започне дисциплинска постапка про-
тив овие службеници поради повреда на нивната 
службена должност, и да бара Уредот односно не-
говите органи да спроведат потребни извиди во-
врска со тоа. 

По барање од народниот одбор, органите на 
Уредот се должни да му поднесат на народниот 
одбор извештај за состојбата на службата за кон-
трола на мерки и драгоцени метали на подрачјето 
на околијата, градот односно градската општина 
со одделни права. 

Член 12 
Уредот има одделна претсметка. 
Директорот на Уредот е наредбодавец за извр-

шување на претсметката. 
Член 13 

Тарифата за наплата на жиговината и другите 
надокнади за испитување и заверка на мерилата 
и направите за мерење и испитување на предме-
тите од драгоцени метали ја пропишува сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство. 

Член 14 
Внатрешната организација на Уредот и него-

вите органи ја пропишува директорот на Уредот 
во согласност со сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство 
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Член 15 
Републичките уреди (управи) за мерки и драго-

цени метали ќе престанат со работа на денот што 
ќе го определи сојузниот Државен секретар за ра-
боти на народното стопанство во согласност со ре-
публичкиот државен секретар за работи на народ-
ното стопанство. 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр, 132 
20 мај 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

145. 
Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон 

и чл. 20 точ. 1 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 

СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА ПАТЕНТИ 
Член 1 

Сојузниот уред за патенти (во натамошниот 
текст: Уредот) е сојузен орган на управата кој вр-
ши управни работи од областа на заштитата на 
пронајдоците, фабричките и трговските жигови, 
урнеци и модели. 

Член 2 
Уредот врши следни работи: 
— решава по поднесените пријави за призна-

вање правата за заштита на пронајдоци во Феде-
ративна Народна Република Југославија; 

— одобрените пронајдоци ги регистрира во јав-
ните книги и ги публикува во својот службен бил-
тен со соодветна техничка документација; 

— решава по поднесените пријави за призна-
вање правата за заштита на фабричките и тргов-
ските жигови, како и за признавање на правата за 
заштита на урнеците и моделите во Федеративна 
Народна Република Југославија; 

— одобрените фабрички и трговски жигови, 
урнеци и модели ги регистрира во јавните книги 
и ги објавува во својот службен билтен; 

— решава по вложените приговори и тужби 
во врска со прашањето за заштита на пронајдо-
ците, фабричките и трговските жигови, урнеци и 
модели; 

— решава за запишување на пренесувањето 
правата на пронајдоците, фабричките и трговските 
жигови, урнеците и моделите, лиценците и зало-
гите, како и за промената на фирмата на носите-
лите на овие права; 

,— издава свој службен билтен, во кој се пу-
бликуваат сите одобрени права на пронајдоците, 
фабричките и трговските жигови, урнеци и, мо-
дели; 

— дава иницијатива за донесување прописи од 
областа на заштитата на пронајдоците, фабричките 
и трговските жигови, урнеци и модели; 

— одржува врски со Меѓународното биро за 
заштита на индустриската своина и со соодветните 
установи од другите земји зачленети во Меѓуна-
родната унија за заштита на индустриската сво-
ина; 

— им дава стручни мислења од областа на за-
штитата на правата на пронајдоците, фабричките 
и трговските жигови, урнеци и модели на органите 
на државната управа, установите, претпријатијата, 
на задружните и општествени организации; ; 

— врши други работи што му се ставени во 
надлежност со одделни прописи. 

Член 3 
Со работата на Уредот раководи директор. 
На директорот му помага во работата заменик 

на директорот. 
Директорот на Уредот го назначува Сојузниот 

извршен совет. 
Член 4 

Против решението од Уредот донесено во прв 
степен може да се започне управен спор. Ако се 
работи за предмет во кој не може да се води упра-
вен спор, против првостепеното решение од Уре-
дот е дозволена жалба до Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Уредот има одделна претсметка. 
Директорот на Уредот е наредбодавец за извр-

шување на претсметката. 
Член 6 

Работењето и внатрешната организација на 
Уредот ја пропишува директорот во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат одредбите од Одлуката за орга-
ните и установите на сојузната управа што про-
должиле со работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/53), доколку се однесуваат до Уредот за патенти. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 128 
20 мај 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

146. 
Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закону 

Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУ-
ЗНАТА КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Член 1 
Сојузната комисија за стандардизација (во на-

тамошниот текст: Комисијата) е сојузен орган на 
упрвата кој врши управни работи од надлежно-
ста на федерацијата по прашањата на пропишу-
вање и примена на југословенските стандарди. 

Член 2 
Комисијата врши следни работи: 
— ја организира работата за изработка на југо-, 

словенските стандарди; 
— донесува решенија за пропишување на југо-ч 

словенските стандарди; 
— донесува решенија за отстапување од југо-

словенските стандарди; 
— донесува решенија за престанок на важно-

ста на југословенските стандарди; 
— дава упатства и објасненија по прашањата 

од општо значење од, областа на примената на југо-
словенските стандарди; 

— ја следи и ја проучува примената на југо-
словенските стандарди како и развојот на стопан-
скиот и техничкиот напредок во земјава и во 
странство, поради согласување на југословенските 
стандарди што постојат со степенот на развитокот 
на народното стопанство и техниката во Федера-
тивна Народна Република Југославија, како и со 
напредокот на меѓународната стандардизација; 

— одржува врски со странски организации за 
станд ар дизациј а; 
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- врши други работи што и' се ставени во 
надлежност со одделни прописи. 

Комисијата има право да врши надзор над 
примената на југословенските стандарди од страна 
на стопанските организации и да им предлага на 
надлежните државни органи потребни мерки; со цел 
на правилна примена на пропишаните стандарди. 
Овој надзор -Комисијата го врши непосредно, или 
преку републичките и локалните органи на кои 
што ќе го пренесе вршењето на тој надзор. 

Член 3 
Комисијата е составена од претседател и по-

требен број членови од редовите на стопанските 
стручњаци. 

Претседателот и членовите на Комисијата ги 
именува Сојузниот извршен совет. 

Членовите на Комисијата, по својата положба, 
се и стручни референти — службеници на Коми-
сијата. 

Член 4 
Во состав на Комисијата се формираат стручни 

секции за поодделни гранки на стопанството. 
Стручните секции ги проучуваат подготвените 

стандарди, одлучуваат за нивното усвојување и 
усвоените стандарди членовите на секцијата ги за-
веруваат со свои потписи. 

Стандардите усвоени на начинот изложен во 
претходниот став ги пропишува Претседателот на 
Комисијата со свое решение. 

Член 5 
Комисијата може да зема за стручни соработ-

ници лица што не се членови на Комисијата и, по 
потреба, да формира постојани и повремени ПОТКО-
МИСИЈА за проучување на поодделни прашања од 
надлежноста на Комисијата. 

Повеќе поткомисии за иста стопанска гранка 
можат да формираат технички комитет. 

Член 6 
Против решението од Комисијата донесено во 

прв степен може да се започне управен спор. Ако 
се работи за предмет во кој не може да се води 
управен спор, против првостепеното решение од 
Комисијата е дозволена жалба до Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 7 
Комисијата има потребен број службеници за 

вршење на административни и технички работи. 
Со администрацијата на Комисијата раководи 

претседател. 
Член, 8 

Комисијата има одделна претсметка. 
Претседателот на Комисијата е наредбодавец 

за извршување на претсметката. 
Член 9 

Работењето и внатрешната организација на Ко-
мисијата, како и начинот на хонорисањето на чле-
новите на Комисијата и стручните соработници ги 
пропишува Претседателот на Комисијата во согла-
сност со Сојузниот извршен совет, 

Член 10 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат одредбите на Одлуката за орга-
ните и установите на сојузната управа што про-
должиле со работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/53) доколку се однесуваат до Комисијата, како и 
одредбите на Уредбата за југословенските стан-
дарди, сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите и за производителите спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) доколку се во 
спротивност со одредбите од оваа уредба. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 121 
О мај 1953 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

147. 
До донесувањето на Уредбата за организаци-

јата и работата на Сојузниот извршен совет, а врз 
основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОКРУГОТ 
НД ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

I. Овластенија на одборите и комисиите 
1) Сојузниот извршен совет има следни одбори: 

а) Координационек одбор, 
б) Одбор за внатрешна политика, 
в) Одбор за надворешна политика, 
г) Одбор за стопанство, 
д) Одбор за прашања на просветата, 
ѓ) Одбор за социјална и здравствена поли-

тика и 
е) Одбор за буџетски прашања. 

2) Координациониот одбор го сочинуваат пот-
претседателите и Се1фетарот на Сојузниот извршен 
совет и претседателите на одборите на Сојузниот 
извршен совет. 

Координациониот одбор подготвува седници на 
Сојузниот извршен совет, предложува нивен дне-
вен ред, во итни случаи донесува во името на Со-
јузниот извршен совет одлуки и решенија, доне-
сува заклучоци за организационите мерки за спро-
ведување на државниот и општествениот систем, 
дава согласност на актите од одборите на Советот 
за кои е тоа со оваа одлука определено, расправа 
за забелешките на нацртите на прописите што ги 
претресува Сојузниот извршен совет и ги изнесува 
на седницата на Советот. 

3) Одборите под б)—е) точ. 1 од оваа одлука 
Ершат, секој во својот делокруг, следни работи: 

— ги проучуваат прашањата од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет и ги изнесуваат со 
свој предлог пред Советот на претрес и одлучу-
вање; 

— се грижат за организирање на спроведува-
њето на сојузните закони и другите акти на Соју-
зната народна скупштина, како и прописите и дру-
гите акти на Сојузниот извршен совет; 

— решаваат за мерките за извршување на 
уредбите и другите прописи на Сојузниот извршен 
совет, како и за мерките за извршување на зако-
ните за кои е овластен Советот, и донесуваат во 
име на Сојузниот извршен совет, а во согласност 
со Координациониот одбор одлуки и упатства по 
прашањата од поголемо значење; 

— во согласност со Координациониот одбор ги 
укинуваат или поништуваат актите на сојузните 
органи на управата донесени надвор од управната 
постапка кои се во спротивност со законот или со 
прописите на Сојузниот извршен совет; 

— во согласност со Координациониот одбор му 
поднесуваат на републичкиот извршен совет бара-
ње за укинување или поништување на актите на 
републичките органи на управата што се во спро-
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тивност со сојузниот закон или со прописите на 
Сојузниот извршен совет и го запираат извршу-
вањето на таквите акти; 

— даваат согласност на правилниците и наред-
бите што ги донесуваат сојузните државни секре-
тари и раководителите на други самостојни сојузни 
органи на управата, а за кои се бара согласност 
од Сојузниот извршен совет; 

— даваат претходна согласност на назначува-
н^ата на раководителите на самостојните органи на 
сојузната управа што не ги назначува Сојузниот 
извршен совет; 

— вршат надзор над работата на самостојните 
сојузни управи, управните установи и другите са-
мостојни сојузни органи на управата кои не стојат 
под надзор на државните секретаријати; 

— донесуваат конкретни решенија од надле-
жноста на Сојузниот извршен совет, доколку тоа 
не е ставено во делокруг на комисиите или пот-
претседателите на Советот, како и решенија за 
расподелба со сојузниот буџет предвидените кре-
дити за помош и субвенции. 

4) Одборот за внатрешна политика, покрај ра-
ботите цитирани во тон. 3 од оваа одлука, врши 
и следни работи: 

— ги проучува проблемите на внатрешната по-
литика и му предлага на Сојузниот извршен совет 
донесување прописи и потребни мерки во таа 
област; 

— ја проучува организацијата и функциониса- . 
њето на државната управа во целост и дава пре-
пораки за согласување на работата на органите на 
државната управа во народните републики со оп-
штите интереси на земјата; 

— го проучува одразот на стопанските, соци-
јалните, просветните и други мерки на општата 
политичка состојба во земјата и им дава во врска 
со тоа предлози на другите одбори на Сојузниот 
извршен совет; 

— ги проучува прашањата за сузбивање на 
криминалитетот и прекршоците, прашањата во 
областа на државната безбедност и одржувањето 
на поредокот, како и проблемите во врска со ра-
ботата на органите на управата и јавното обвини-
телство во тие области и донесува конкретни мерки 
од надлежноста на Сојузниот извршен совет во тие 
области; 

— ги проучува проблемите во врска со рабо-
тата на судовите и им дава препораки на органите 
на правосудната управа во народните републики 
во врска со организацијата и работењето на судо-
вите. 

5) Одборот за надворешна политика, покрај ра-
ботите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, врши и 
следни работи: 

— ги проучува прашањата на надворешната 
политика и другите прашања за односите на ФНРЈ 
со други држави и со меѓународни организации, и 
му предложува на Согетот потребни мерки во вр-
ска со тоа: 

— ги проучува меѓународните договори и кон-
венции што ги ратификува Сојузниот извршен 
совет и му предложува на Советот нивна ратифи-
кација; 

— ги определува смерниците за работа на др-
жавните органи во областа на надворешната поли-
тика, а па определените прашања што" ги задржа 
за себе Советот му предлага на Сојузниот извршен 
совет определување смерници. 

6) Одборот за стопанство, покрај работите ци-
4 тирани во точ. 3 од оваа одлука, врши и следни 

работи: 
— решава за конкретните стопанеко-уиравни 

мерки од надлежноста на Сојузниот извршен совет, 
освен општото пропишување цени и тарифи; 

— решава за мерките за спроведување на кре-
дитната политика во рамките што ги определил 
општествениот план или Сојузниот извршен совет; 

— располага со државните резерви во рамките 
на општествениот план; 

— располага со буџетските резерви што ќе ги 
определи Сојузниот извршен совет за потребите на 
стопанството; 

— решава за измена на стопата на акумулаци-
јата и фондовите и го определува делот на акуму-
лацијата кој го вложуваат стопанските организа-
ции задолжително во определени фондови устано-
вени со закон или уредба; 

— располага со централниот девизен фонд врз 
основа на општествениот план и смерниците на 
Советот; 

— решава за оперативните мерки за спроведу-
вање на политиката на увозот и извозот; 

— решава за оперативните мерки за обезбеду-
вање исхраната на населението; 

— се грижи за спроведување на организацијата 
на органите на сојузната управа во стопанството, 
дава смерници за нивната работа и врши контрола 
над нивната работа. 

7) Одборот за прашања на просветата, покрај 
работите цитирани во точ, 3 од оваа одлука, врши 
и следни работи: 

— ги проучува проблемите на општата културна 
и просветна политика вд земјата и во согласност 
со Координациониот одбор им укажува на народ-
ните републики на потребата за донесување про-
писи и определени мерки во областа на просветата 
и културата; 

— ги проучува прашањата на самоуправата во 
областа на просветата и културата и му предлага 
на Сојузниот извршен совет донесување општи 
смерници за зацврснување на самоуправноста во 
тие области; 

— му дава предлози на Сојузниот извршен со-
вет во врска со донесувањето на општествениот 
план за обезбедување материјални осредства за 
потребите на просветата и културата; 

— ја следи работата на културните и просвет-
ните установи од општо значење за целата земја, 
им дава препораки за согласување нивната работа 
со општите интереси на земјата и се грижи непо-
средно или преку други општествени органи за 
обезбедување на условите за нивната работа. 

8) ^Одборот за социјална и здравствена политика, 
покрај работите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, 
врши и следни работи: 

— го проучува проблемот на општата здрав-
ствена и социјална политика и во согласност со 
Координациониот одбор им укажува на народните 
републики на потребата за донесување прописи и 
определени мерки ве областа на народното здравје 
и социјалната политика; 

— ги проучува прашањата на самоуправата во 
областа на народното здравје и социјалната поли-
тика и му предлага на Сојузниот извршен совет 
донесување општи смерници за зацврснување са-
моуправната во тие области; 

— решава, согласно со прописите што посто-
јат, за конкретните мерки во областа на зашти-
тата на народното здравје за кои е надлежен Со-
јузниот извршен совет; 

— ја следи работата на здравствените установи 
од општо значење за целата земја, и им дава пре-
пораки за согласување нивната работа со општите 
интереси на земјата и се грижи непосредно или 
преку други државни органи да се обезбедат усло-
вите за нивна работа; 

— му дава предлози на Сојузниот извршен со-
вет во врска со донесувањето на општествениот 
план за обезбедување на материјалните средства 
за потребите на народното здравје и потребите во 
областа на социјалната политика; 

— му предлага на Сојузниот извршен совет 
проширување на социјалното осигурување на ка-
тегории трудбеници чијашто дејност е општествено 
ќорион? 
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9) Одборот за буџетски прашања, покрај ра-
ботите цитирани во точ. 3 од оваа одлука, врши 
и следни работи: 

— се грижи за подготвување нацртот на соју-
зниот буџет и му го предлага на Советот; 

— му предлага на Советот тримесечни буџет-
ски планови по сојузниот буџет; 

— презема мерки за извршување на буџетски-
те расходи во случај на нерамномерно притекува-
ње на приходите и врши надзор над извршувањето 
на сојузниот буџет; 

— располага, во рамките на општите диспози-
ции на Сојузниот извршен совет, со делот на бу-
џетските резерви што не му е наменет на стопан-
ството; 

— ги проучува буџетските прашања и опте-
ретувањето на стопанството за потребите на сите 
буџети, го следи остварувањето на сите буџети и 
трошењето на буџетските средства и му предлага 
на Советот донесување потребни прописи и мерки 
во врска со тоа; 

— по предлог од Државниот секретар за буџет 
и за државна администрација пропишува техника 
на буџетирањето за да се овозможи буџетска кон-
трола; 

— дава согласност на нацртите на прописите 
и решенијата на сојузните органи и установи во 
поглед на ангажирањето на финансиските средства 
што не се предвидени со буџетот; 

— ја утврдува во согласност со Одборот за сто-
панство квотата на девизните средства за несто-
ковни и стоковни плаќања на сите државни органи 
и буџетски установи; 

— решава во рамките на постоеќите прописи 
а во согласност со Одборот за стопанство, за мер-
ките во цел на редовна и правилна наплата на 
буџетските приходи по сојузниот буџет; 

— се грижи за вршењето на контрола дали 
дотациите предвидени со сојузниот буџет за само-
управните установи, стопанските и општествените 
организации се трошат во целите за кои се наме-
нети, и презема, во рамките на прописите што по-
стојат конкретни мерки во поглед на трошењето 
на овие дотации; 

— се грижи за штедење на буџетските сред-
ства. 

10) Сојузниот извршен совет има следни ко-
мисии: 

а) Комисија за помилување, 
б) Административна комисија, 
в) Персонална комисија и 

г) Сметковно-контролна комисија. 
11) Во делокругот на Комисијата за помилу-

вање спаѓа: 
— проучување и подготвување предлози за 

групни помилувања за кои одлучува Сојузниот 
извршен совет; 

— подготвување и поднесување на Советот 
предлог на законот, за амнестија; 

— донесување во согласност со Претседателот 
на Сојузниот извршен совет решенија за помилу-
вање од смртна казна и казната строг затвор во 
доживотно траење; 

— решавање за помилување во сите други 
случаи во согласност со потпретседателот на Соју-
зниот извршен совет што ќе го овласти Советот. 

12) Во делокруг на Административната коми-
сија спаѓа: 

— решавање за молбите и притужбите упатени 
до Сојузниот извршен совет за чие решавање не 
се надлежни управните органи или судовите; 

— решавање по жалбите против решенијата 
кои во прв степен во управната постапка ги доне-
суваат државните секретаријати или други само-
стојни органи на управата, кога со прописите е 
предвидена можност на жалба; 

— донесување решенија за ослободување од 
плаќањето на надокнадата на штетата или за о п -

станување од нејзината наплата, а за кои по про-
писите што постојат беше надлежна Владата на 
ФНРЈ; 

— донесување решенија за правото на пензија 
по чл. 136 од Законот за социјалното осигурување; 

— решавање за барањето за заштита на за-
конитоста против правосилните одлуки од Вишиот 
дисциплински суд 

13) Во делокруг на Персонал ната комисија спа-
ѓа донесување решенија и давање согласност 
на решенијата за службеничките односи, донесу-
вање прописи од областа на службеничките односи 
заради извршување на прописите што постојат, 
како и давање согласност на прописите кои во таа 
област ги донесуваат сојузните органи на управата 
а за кои спрема прописите што постојат беа над-
лежни Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ, или неговиот 
Претседател, Комисијата на Владата на ФНРЈ, или 
другите органи на Владата на ФНРЈ чијашто над-
лежност преминала на Сојузниот извршен совет, 

14) Во делокруг на Сметковно-контролната ко-ч 
мисијата спаѓа: 

— контрола на извршувањето на сојузниот? 
буџет; 

— претресување нацртот на сојузната завршна; 
сметка и испраќање на оваа сметка со свој изве-
штај до Сојузниот извршен совет; 

— вршење анкетни прегледи на сметковод-
с/гвеиото работење на сојузните органи и установи; 

— вршење контрола на потрошувањето на 
општоопштествените фондови, како и контрола на 
потрошувањето на средствата што им се дадени 
како дотации на самоуправните установи, стопан-
ските и општествените организации; 

— вршење надзор над финансиското работење 
на Народната банка, поштата, телеграфот и теле-
фонот и стопанските организации над кои управен 
надзор вршат сојузните органи (железници, Др-
жавниот осигурителен завод итн.). 

II. Состав и работа на одборите и комисиите 
15) Одборите и комисиите работат на седници, 
Претседателот на одборот односно4 комисијата 

се грижи за подготвување на седниците, ги свикува 
и раководи со нив, и се грижи за извршување на ^ 
заклучоците, на одборот односно комисиите. 

Во случај на спреченост претседателот го за-
менува еден од членовите на одборот, односно ко-

. мисијата што ќе го определи одборот односно ко-
мисијата. 

16) Одборите и комисиите донесуваат полнова-
жни заклучоци со мнозинство гласови од присут-
ните членови. 

Ако во донесувањето на заклучоците по изве-
сно прашање не постои согласност помеѓу членови-
те на одборот, претседателот на одборот односно 
комисијата, по барање од поодделен член или ако 
го смета тоа за потребно, ќе испрати за тоа из-
вештај до Сојузниот извршен совет. 

17) Секој член на Сојузниот извршен совет 
може да присуствува на седниците на одборите и 
комисиите и да изнесува пред нив поодделни пра-
шања од нивна надлежност. 

18) Одборот и комисијата можат да повикуваат 
на свои седници државни секретари, потсекретари 
и други раководни службеници и стручњаци за-
ради давање објасненија по поодделни прашања. 

19) Решенијата и другите правни акти кои врз 
основа на овластенијата од оваа одлука самостојно 
ги донесува одборот односно комисијата ги потпи-
шува претседателот на одборот односно комисијата, 
а актите кои одборот во име на Сојузниот извршен 
совет ги донесува во согласност со Координацио-
ниот одбор ги потпишува овластениот потпретсе-
дател и Секретарот на Советот. 

20) Секој член на Сојузниот извршен совет мо-
же да бара прашањата за кои одборот односно 
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комисијата довесла решение да се изнесат на сед-
ницата на Советот заради претресување и може да 
предложи измена на нивните акти што се донесени 
вон управната постапка. 

21) Одборите и комисиите го известуваат Со-
јузниот извршен совет преку Секретарот на Сове-
тот за своите заклучоци и донесените решенија. 

22) За седниците на одборите и комисиите се 
води записник во кој сз внесуваат заклучоците 
донесени на седница. 

Записникот го потпишува претседателот одно-
сно член на одборот или на комисијата кој рако-
водел со седницата. 

III. Организација и работа на администрацијата на 
Сојузниот извршен совет 

23) Работите на администрацијата на Сојузниот 
извршен совет ги вршат: 

а) Секретаријатот за законодавство и органи-
зација, 

б) Секретаријатот за просвета, 
в) Секретаријатот за здравствена заштита, 
г) Секретаријатот за социјална заштита, 
д) Кабинетите на потпретседателите на Со-

јузниот извршен совет и на поодделни претседа-
тели на одборите на Советот, 

ѓ) Одделението за сметковна контрола, 
е) Одделението за помилување, 
ж) Одделението за персонална служба, 

" з) Општото одделение, 
и) Одделението за помошни технички слу-

жби, 
ј) Бирото на Секретарот на Сојузниот извр-

шен совет и 
к) Бирото за молби и притужби. 

24) Со работите на секретаријатот раководи 
Секретарот во Сојузниот извршен совет кому му 
се одговорни службениците во секретаријатот. 

За работата на секретаријатот секретарот му 
е одговорен на одборот, односно на овластениот 
потпретседател, како и на Секретарот на Сојузниот 
извршен совет. 

На чело на кабинетот е шеф на кабинетот, 
кој е во ранг на државен потсекретар. 

На чело на одделението и бирото е началник, 
кој за својата работа му одговара на одборот одно-
сно на овластениот потпретседател, како и на Се-
кретарот на Сојузниот извршен совет. 

Работите на секретаријатот можат да бидат 
поделени по сектори и одделенија, на чело на кои 
се началници. 

Формирање, спојување и укинување на одде-
ленија и определување на нивниот делокруг се 
врши со решение од овластениот потпретседател 
на Советот односно претседател на одборот. 

25) За службеничките односи за службениците 
на администрацијата на Сојузниот извршен совет, 
освен службениците што ги назначува Сојузниот 
извршен совет, решава Секретарот на Советот. Тој 
решава и за односите на работниците запослени 
во администрацијата на Сојузниот извршен совет. 

За службеничките односи на службениците од 
I врста решава Секретарот на Сојузниот извршен 
совет со претходна согласност од потпретседателот 
што ќе го овласти за тоа Советот. 

За службениците на поодделни секретаријати 
на администрацијата на Сојузниот извршен совет 
решенијата за службеничките односи се донесуваат 
по предлог од надлежниот секретар. 

Секретарот на Сојузниот извршен совет може 
да го овласти и својот помошник да донесува ре-
шенија за службеничките односи на службениците 
од Ш и IV врста, како и за работните односи на 
работниците запослени во администрацијата на Со-
ветот, 

26) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
усвојувањето на седницата на Сојузниот извршен 
совет. 

Р. п. бр. 137 
14 мај 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Милован Ѓилас, с. р. 

148. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА 

КАРАЃОРЃЕВА ЅВЕЗДА СО МЕЧЕВИ 
I 

Носителите на Карагорѓева ѕвезда со мечеви, 
покрај правата што ги имаат веќе по прописите 
на Федеративна Народна Република Југославија, 
имаат и права на: 

1 — месечен паричен доход, кој од 300 динари 
се наголемува на 1.000 динари, кој се исплатува 
на товар на сојузниот буџет, а на начинот што ќе 
го определи Сојузниот Државен секретар за работи 
на буџетот и за државна администрација; 

2 — повластица ед 75% за патување со желе-
зница, брод и автобус во државна режија за нео-
граничен број патувања, како и бесплатно возење 
два пати годишно за патување со железница или 
брод, 

II 
По смртта на носителот на Караѓорѓева ѕвезда 

со мечеви правото на уживање на паричниот доход 
го има неговата фамилија, и тоа: жената до смртта 
односно додека не се премажи, ако ја нема неа 
тогаш го имаат децата до полнолетството, а ако ги 
нема и нив — тогаш родителите до смртта. 

III 
Повластиците на носителите на Карагорѓева 

ѕвезда со мечеви од оваа одлука не се однесуваа^ 
до носителите на Белиот орел со мечеви. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 мај 1953 година. 

Р. п. бр. 57 
20 мај 1953 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

149. 

Врз основа на чл. 54 ст. 2 од Уредбата за имот-
ните односи и за реорганизацијата на селанските 
работни задруги, („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/53), а во согласност со Сојузниот извршен со-
вет, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ УРЕДУВАЊЕТО НА 
ИМОТНИТЕ ОДНОСИ ПОМЕЃУ СЕЛАНСКАТА РА-
БОТНА ЗАДРУГА и НЕЈЗИНИТЕ ЧЛЕНОВИ ВО 
СЛУЧАЈ НА РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ЛИКВИДА-

ЦИЈА НА ЗАДРУГАТА 
1) Во случајот кога ќе одлучи собранието на 

селанската работна задруга да се реорганизира за-
другата или да престане со работа, заклучокот за 
тоа се испраќа до народниот одбор на околијата 
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(градот) и до околискиот сојуз на земјоделските 
задруги. 

Собранието едновремено избира пет члена и 
толку заменици во комисијата за уредување на 
имотните односи (кусо: имотна комисија) и за тоа 
го известува народниот одбор на околијата (градот). 

Управниот одбор на задругата управува со ра -
ботењето на задругата и за време на постапката 
за реорганизација или ликвидација. 

Нородниот одбор на околијата (градот) може 
да определи присилна управа над задружниот имот 
и да именува управител ако управниот одбор ра -
боти несовесно или ги занемарува своите должно-
сти, или инаку не може да работи. 

2) Ако била извршена арондација на земји-
штето од планската работна задруга што се ре-
организира или ликвидира или од која истапуваат 
поодделни задругари, имотната комисија може, ако 
го побара тоа поранешниот сопственик на земји-
штето, во однос на него да го укине дејството на 
арондацијата и да му го врати земјиштето што го 
имал пред арондацијата. 

Имотната комисија решава за укинување на 
дејството на арондацијата за секој сопственик по-
единечно. 

Барањето за укинување дејството на арондаци-
јата може да се постави во срок од 45 дена од фор-
мирањето на имотната комисија, а враќање на зе-
мјата не може да се изврши во време незгодно за 
селско-стопански работи и за собирање на плодо-
вите. 

Дејството на арондацијата не може да се укине 
ниту земјата може да им се врати на сопствени-
ците ако би се распарчувал со тоа земјишн.иот по-
сед во општонароден имот или земјишниот посед 
што останува во задругата или и' се предава на 
нова задруга. 

3) Барањата на задругарите за внесените сред-
ства за работа (ст. 1 чл. 31 од уредбата) не можат 
да се намируваат од целата задружна актива (чл. 7 
од уредбата). За ова служи само оној добиток и 
други стредства за работа што ги внесле задруга-
рите и кои се наоѓаат уште во посед на задругата 
како и износите во пари што ги добила задругата 
со отуѓување на внесениот добиток и другите сред-
ства за работа. Овие средства се издвојуваат за да 
се намират барањата на членовите на задругата за 
внесениот добиток и другите средства за работа, 
но кон намирување на членовите на задругата не 
може да се пристапи додека не ќе се намират по-
верителите на задругата. За намирување на пове-
рителите првенствено служи останалиот имот на 
задругата. 

4) Барањата на задругарите за внесениот до-
биток и средствата за работење се намируваат од 
средствата издвоени за нивно намирување (точ. 3 
од ова упатство), односно од остатокот на тие сред-
ства сразмерно на вредноста на внесениот доби-
ток и другите средства за работа. 

Оние задругари на кои задругата во целост им 
ги исплатила внесениот добиток и другите сред-
ства за работа не можат повеќе да се намируваат 
од овие средства (точ. 3). 

Задругарите чиишто барања за внесениот до-
биток и другите средства за работа се само делум 
намирени, можат за преостанатиот дел, да се на-
мират од средствата издвоени за нивно намирување, 
по истото мерило како и оние задругари на кои 
ништо не им било исплатено. 

5) Висината на побарувањата на задругарите 
за неисплатените односно делум исплатените сред-
ства за работа и добитокот ја утврдува имотната 
комисија по исто мерило за сите задругари и за 
сиот имот и тоа било спрема проценката при вне-
сувањето во задругата, било спрема ревалоризи-
раните книговодствени цени, било спрема денеш-

ните локални цени, по спогодба со управниот од-
бор на задругата. 

Вредноста на добитокот и на другите средства 
за работа што ги внесле задругарите во задругата, 
а кои се упропастени, дотраени или отуѓени а 
нивната вредност поделена на задругарите за из-
вршената работа во задругата, имотната комисија 
ја утврдува за сите задругари по истото мерило 
по кое ја утврдува висината на побарувањето на 
задругарите за неисплатените односно делум испла-
тениот добиток и другите средства за работа (ст. 
1 од оваа точка). 

Настанатиот губиток во вредноста на внесениот 
добиток и другите средства за работа поради упро-
пастување, дотраеност или делба на нивната вред-
ност помеѓу задругарите за извршената работа го 
сносат сите задругари сразмерно на вредноста на 
внесените замјишта, згради, добиток и други сред-
ства за работа. 

6) Делбата на средствата од точ. 3) од ова упат-
ство помеѓу задругарите може да се изврши и на 
тој начин што им се враќа добитокот и другите 
средства за работа, ако тие уште постојат во посед 
на задругата, со тоа тие веднаш да ја платат во 
здружната актива разликата помеѓу вредноста на 
тие средства установена по точ. 5 и надокнадата 
што им припаѓа спрема пресметката во смисла на 
точ. 4) и 5), односно со тоа да им припаѓа право на 
разликата од задружната актива ако е вредноста 
установена по точ. 5)" на вратениот добиток и дру-
гите средства за работа помала од надокнадата што 
им припаѓа спрема пресметката во смисла на точ. 
4) и 5). 

7) Одредбите од ова упатство од точ. 4)—5) ќе 
се применуваат само тогаш ако не се согласат пои-
наку задругарите за начинот на враќањето на вне-
сениот добиток и средствата за работа, но таа спо-
годба не може да биде во спротивност со одредбите 
на точ. 3 од ова упатство. 

8) Од активата на задругата поверителите се 
исплатуваат по следниот ред: 

а) трошоците на постапката за реорганизација 
и ликвидација; 

б) јавните давачки; 
в) обврските на задругата настанати од работ-

ниот однос на задругарите во последната економ-
ска година, како и обврските на задругата за не-
исплатената извршена работа на задругарите во 
текуштата економска година, кои поради реорга-
низација или ликвидација на се ланската работна 
задруга пред истекот на економската година не се 
исплатени од текуштото производство; 

г) побарувањата на Народната банка на ФНРЈ 
како и сите побарувања на останалите поверители 
— незадругари; 

д) сите побарувања на задругарите освен од 
основот на надокнадата за внесените средства за 
работа (точ. 3) од ова упатство). 

Побарувањата на задругарите за задржаните 
земјишта и згради (чл. 21 ст. 5 и чл. 24 ст. 5 од 
уредбата) не се намируваат во оваа постапка и не 
влегуваат во овој ред за намирување. 

Поверителите од еден ред, ако нивното пот-
полно намирување не е можно, се намируваат сре-
змерно на висината на нивните барања. 

9) Ако реорганизацијата на селанска работна за-
друга (чл. 10 од уредбата) се врши така, селанската 
работна задруга што постои да се претвори во зе-
мјоделска задруга, на членовите на задругата им: 
се враќа земјата, зградите и другиот имот по на-
челата предвидени во уредбата и во ова упатство. 

10) Одредбите од ова упатство ќе се примену-
ваат и на оние задруги што престанале со работа 
пред влегувањето во сила на уредбата, но до тој 
ден не е извршена нивна ликвидација. 
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Во случајот од претходниот став имотната ко-
мисија од точ. 1 од ова упатство ја именува советот 
за стопанство на народниот одбор на околијата 
(градот). 

11) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 8966 
16 мај 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на чл, 79 точ. 9 од Уставниот за-

кон и чл. 15 од Законот за спроведување на Устав-
ниот. закон, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 

Се назначуваат: 
Љубомир Мијатовиќ, досегашен Генерален се-

кретар на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ — 
за потсекретар во Државниот секретаријат за ра-
боти на народното стопанство; 

Звонимир Морин, досегашен вицегувернер на 
Народната банка на ФНРЈ — за Директор на 
Управата за надворешна трговија; 

Гуро Узелац. досегашен началник на одделени-
ето на Државниот секретаријат за работи на на-
родното стопанство — за Директор на Сојузната 
управа за исхрана. 

Б. бр. 168 
15 мај 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Ма-

кедонија" во бројот 8 од 27 март 1953 година обја-
вува: 

Наредба за прогласување на Катлановската и 
Арачиновската бара за мрестилиште за риби и за 
времена забрана на риболовот во нив. 

Во бројот 9 од 9 април 1953 година објавува: 
Исправка на Законот за Општествениот план 

на Народна Република Македонија за 1953 година; 
Исправка на Законот за измени и дополненија 

на Законот за занаетчиството. 
Во бројот 10 од 17 ацрил 1953 година објавува: 
Наредба за превоз на лица со камиони. 
Во бројот 11 од 20 април 1953 година објавува: 
Одлука за даночните стопи на данокот на 

Иаход; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Туристичкото друштво „Скопје". 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Друштвото на хемичарите и текстилците на На-
родна Република Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Кинолошкото друштво на НР Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Историското друштво на Народна Република 
Македонија" 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 10 од 4 април 1953 година објавува: 

Уредба за дополнение на ,Уредбата за согласу-
вање на прописите за прекршоците во уредбите и 
другите прописи на Владата на НР Србија и нејзи-
ните органи со одредбите од Основниот закон за 
прекршоците; 

Наредба за начинот за собирање уемот и ма-
нипулативните вишоци како и за начинот за во-
дење на книгите и евиденциите за собирањето и 
продажбата на уемот; 

Решение за траењето на туристичката сезона 
и за определување на местата на територијата на 
НР Србија во кои низ угостителските претприја-
тија и дуќани ќе се користат угостителските услу-
ги со определен попуст за време на користењето 
на годишен одмор; 

Решение за определување големи стопански 
ооганиззции за 1952 година. 
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