
Среда, 17 октомври 1956 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 43 ГОД. ХН 

532. 
Врз основа на членот 34 став 5 и членот 35 од 

Законот за сојузните органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/56) и членот 79 точка 
6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕЖНОСТ 
НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА 

УПРАВАТА 
Член 1 

Во Уредбата за пренесување работите во над-
лежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56) во 
ч денот 2 оддел I под. а) по точката 7 се додава нова 
точка 7а, која гласи: 

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

— пропишува интересни норми и други услови 
за кредити за обртни средства и за други кратко-
рочни кредити, како и интересни норми што бан-
ките и штедилниците ги плаќаат по одделен депо-
нирани (вложени) средства (Глава XV); 

— ги определува, со согласност од Секретари-
јатот за селско стопанство и шумарство на Соју-
зниот извршен савет, височината и начинот на дан 
вање регреси од Фондот за регреси и дотации: (Гла-
ва XXV оддел 12 став 3)." 

Точката 28 од истиот оддел под а) се брише, а 
тон. 29—41 стануваат точ, 28—40, 

По досегашната точка 41, што -станала точка 40, 
се додава нова точка 40а, која гласи: 

,,40а) Уредбата за надворешнотрговското рабо-
тење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55) 

— решава по жалбата против решението за 
прекршоците од чл. 50—52 што девизниот инспек-
торат го донесува во прв степен (чл. 56 ст. 2)." 

Досегашните тон.. 42—60 стануваат тон. 41—59. 
Во истиот оддел под в) во точката 7 во втората 

алинеја место зборовите „(тон. 5 ст. 5)" се ставаат 
зборовите „(точка 5а став 5)". 

Во истиот оддел гк>д г) по точката 2 се додава 
нова точка 3, која гласи: 

„3) Решението за правдање«** бонификациите, 
отпиете, провизиите и другите разлики при изво-
зот и увозот на стоки и услуги („Службен лист «а 
ФНРЈ", бр. 58/55) 

— решава по жалбата против решението на На-
родната банка за одбивање на правдањето на ра-
зликите од точката 1 на ова решение (точка 6)." 

Во одделот II од истиот член вториот став ов 
менува и гласи: 

„Во надлежност на Државниот секретаријат за 
работи на финансиите се става решавањето по 
жалбите против решенијата за согласност на завр-
шната сметка на стопанската организација што ја 
основал Сојузниот извршен совет (чл. 51 ст. 1 и 3 
од Уредбата за книговодството на стопанските ор-
ганизации — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/56)." 

Во одделот III од истиот член по точката 2 се 
додава нова точка 3, која гласи: 

„3) Уредбата за надворешнотрговското работ«н,о 
(„Службен лист на Ф!НРЈ", бр. 25/55) 

— донесува решенија за прекршоците од чл. 
50—52 (член 56 став 1)." 

Член 2 
Во членот 5 точката 1 алинејата прва се менува и 

гласи: 
„ — ја пропишува, со согласност од Секретари-

јатот за трудот и Секретаријатот за народно здрав-
је на Сојузниот извршен совет, а по претходно 
прибавеното мислење од Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, постапката за остварување на 
правата од здравственото осигурување на воените 
-лица (член 104)." 

Во истиот член во точката 4 алинеја прва, во 
третиот ред по зборот „совет" се додава запирка 
и зборовите: „а по претходно прибавено!*) мислење 
од Сојузниот завод за социјално осигурување". 

Член 3 
Во членот 7 оддел I под Б) точката 5 се брише, 

а досегашната точка 6 станува точка 5. 

Член 4 
Во членот 8 досегашната ненумерирана точка 

станува точка 1 и по неа се додава нова точка 2, 
која гласи: 

„2) Уредбата за Институтот за напоредно право 
(„Службен лист на) ФНРЈ", бр. 33/56) 

— на Советот оа Институтот за напоредно право 
му дава согласност на правилата за неговата вна-
трешна организација и работа (член 9)." 

Член 5 
Во членот- 9 оддел I под а) по точката 4 се д<н 

дава нова точка ва, која! гласи: 
„4а> Уредбата за заедниците на електростопан-

ежите претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/М) 

— решава за истапувавме на одделни елвктро-
стооански гвретприј атија од заедницата (член 4 
став 3>; 

— то одобрува, со согласност од Државниот се-
кретаријат за рабати на финансиите и од Секрета-
ријатот за општа управа на Сојузниот извршен со-
вет, статутот на заедницата на електростопанскитв 
претпријатија во која се здружени претпријатијата 
од територијата на две или повеќе народни репу-
блики (член 17 став 2 вб врска со членот 4)." 

Во истиот оддел под б) точката 8 се брише, а 
досегашните точ. 9—12 стануваат точ. 8—11. 

Член 6 
Во членот 10 (кој почнува на стр. 484 зад 45-иот 

ред) оддел I под б) по точката 13 се додава нова 
точка 13а, која гласи: 

„13а) Правилникот за прогласување заштитните 
шуми, нивното евидентирање и раководење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/48) 

— донесува решенија за прогласување заштит-
ни ШУМИ што се од општо значење (член 6 стао 1). 
З а донесување на овие решенија не е потребна со-
гласност од Сојузниот извршен совет." 
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Член 7 
Во членот 11 оддел I под а) во точката 2 се 

додава нова алинеја, која гласи: 
„ — дава согласност на правилата на претпри-

јатијата во составот на Заедницата-на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телегра-
м и и телефони кои се одобрени од страна на Упра-
вниот одбор на Генералната дирекција на ПТТ (член 
22 став 1)." 

Член 8 
Во членот 12 оддел I уводната реченица се ме-

нува и гласи: 
„Во надлежност на Секретаријатот за трудот 

на Сојузниот извршен совет, покрај работите од до-
сегашната надлежност на Секретаријатот за пра-
шањата »а трудот и работните односи на Сојузниот 
извршен совет и работите од областа на социјалното 
осигурување од досегашната надлежност на Секре-
таријатот за народно здравје и социјална политика 
на Сојузниот извршен совет, се пренесуваат и след-
ните работи:" 

Член 9 
Во членот 14 под а) по точката 4 се додава 

нова точка 4а, која гласи: 
,,4а) Уредбата за лековите („Службен лист на 

ФНРЈ", бр. 45/53) 
— дава согласност на упатството од Комисијата 

за лекови за вршењето на контрола и испитување 
на лековите и лековитите супстанции (член 16 
став 2) " 

Член 10 
Во членот 18 оддел I во уводната реченица ме-

сто зборовите „од чл. 2—7" се ставаат зборовите „од 
членот 2 точ. 2—7". 

Во истиот оддел под а) точката 3 се брише, а 
досегашните точ. 4—6 стануваат точ. 3—5. 

Член 11 
Во членот 23 пред досегашната точка 1 се до-

дава нова точка 1, која гласи: 
„1) Одлуката за овластување директорот на 

Управата за цивилно воздухопловство да донесува 
прописи од областа на цивилното воздухопловство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55) 

— донесува, со согласност од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, пра-
вилник за регистрација на цивилните воздухоплови 
и за издавање уверенија за нивната пл ови дб ен ост. 
како и прописи за извидување на несреќите во 
цивилното воздухопловство (точка 1)." 

Досегашните точ. 1—3 стануваат точ. 2—4. 

Член 12 
Членот 29 се менува и гласи: 
»Сојузните државни секретаријата и другите 

самостојни сојузни органи на управата даваат свое 
мислење за утврдувањето на систематизацијата на 
работните места во установите што ги основале 
сојузните органи, освен установите со самостојно 
финансирање. Ова мислење го дава оној државен 
секретаријат односно друг сојузен орган на упра-
вата во чиј делокруг спаѓаат работите што се одне-
суваат на соодветната установа. 

Овластувањето од членот 2 став 3 на Основната 
уредба за установите со самостојно финансирање 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53) за пропишу-
вање технички услови за оснивање установи со са-
мостојно финансирање што ги осниваат народните 
одбори, како и условите во поглед на стручноста на 
персоналот на тие установи, се пренесува од Сојузни-
от извршен совет врз сојузните државни секретари-
јата односно врз други самостојни сојузни органи 
на управата во чиј делокруг спаѓаат работите што 
се однесуваат на соодветните установи." 

Член 13 
Во членот 33 оддел I по точката 1 се додава 

нова точка 1а, која гласи: 
,,1а) Основниот закон за заштита на добитокот 

од заразни болести („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/54) 

— наредува преземање на мерките предвидени 
со овој закон со цел за спречување и сузбивање и 
на други заразни, п а р а з и т и и одгледан болести 
на добитокот, ако тие се појават или застрашува 
опасност од нивна појава и ширење (член 3 став 2); 

— определува, со согласност од републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на финан-
сиите, трошоците на превентивното бележење на 
животните против извесни зарази, во случај на по-
треба. да ги сносат нивните сопственици односно 
држатели (член 54 став 2)." 

Точката 9 од истиот оддел се менува и гласи: 
„9) Основниот закон за буџетите („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 13/56) 
— донесува тримесечни планови (член 49); 
— донесува одлука за воведување месечен план 

од членот 48 став 3 на овој закон без согласност од 
републичкиот извршен совет." 

Во точката 10 од истиот оддел алинејата прва 
се брише, а работата од таа алинеја ќе ја врши 
органот предвиден во членот 11 став 2 од Уредбата 
за катастарот на земјиштето. 

Во истата точка пред досегашната алинеја втора 
се додава нова алинеја, која гласи: 

„— дава претходна согласност на формирањето 
на катастарски општини (член 8 став 1)." 

Пб точката 14 од истиот оддел се додава нова 
точка 14а, која гласи: 

,,14а) Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55 и 
11/56) 

— може, на предлог од републичкиот финансиски 
инспекторат, да изрекне една од мерките од членот 
63, ако народниот одбор на око ли јата го одбил 
предлогот на финансискиот инспекторат на околи-
ната, или ие изрекол соодветна мерка (член 67 
став 3)." 

Точката 16 од истиот оддел се менува! и гласи: 
„16) Уредбата за заедниците на електростопан-

ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/54) 

— го одобрува статутот на заедницата (член 17 
став 2)." 

По точката 20 од истиот оддел се додава нова 
точка 20а, која гласи: 

,,20а) Уредбата за пресметување вкупниот приход 
во погоните на рударските претпријатија, претпри-
јатијата за експлоатација на нафта и на претпри-
јатијата за истражување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/54) 

— може да определи, по исклучок од одредбата 
на членот 5 став I од оваа уредба, да се издвои 
погонот во самостојно претпријатие (член 5 став 2)." 

Во точката 24 од истиот оддел по првата али-
неја се додаваат нови алинеи, кои гласат: 

„ — донесува одлука за воведување на месечен 
благајнички план за извршување на републичкиот 
буџет (член 15 став 4); 

— на наредбодавецот за извршување на прет-
сметката му дава одобрение наредбодавното право 
да може да го пренесе и на повеќе помошни на-
редбодавци (член 19 став 5); 

— донесува тримесечни планови според репу-
бличкиот буџет (член 26 став 1 точка 2)." 

По точката 24 од истиот оддел се додава нова 
точка 24а, која гласи: 

,,24а) Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 10/56) 
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— решава, на предлог од републичкиот државен 
секретар односно секретар во републичкиот извр-
шен совет, во чиј делокруг спаѓа односната стопан-
ска гранка, за барањето на народниот одбор на оп-
штината одделна деловна или погонска единица да 
се прогласи за погон или за погон со самостојна 
пресметка, кога седиштата на стопанската органи-
зација и на погонот се наоѓаат на подрачје на две 
околии, а стопанската организација не постапила 
според таквото барање (член 57 став 2); 

— решава, на предлог од републичкиот држа-
вен секретар односно секретар во републичкиот из-
вршен совет, во чиј делокруг спаѓа односната сто-
панска гранка, за барањето на народниот одбор на 
околијата одделна деловна или погонска единица 
да се прогласи за погон или за погон со самостојна 
пресметка, кога седиштата на стопанската органи-
зација и на погонот се наоѓаат на територијата на 
иста република, а стопанската организација не по-
стапила според таквото барање (член 57 став 3).а 

Член 14 
По членот 36 се додава нов член Зва, кој гласи: 

„Член Зва 
Старешините на републичките органи на упра-

вата и на установите што ги основале републичките 
органи на управата, што имаат право на^ наредбо-
давец, се овластуваат да ја менуваат, со согласност 
на републичкиот државен секретар за работи на 
финансиите, намената односно височината на сред-
ствата предвидени во буџетот помеѓу партиите од 
иста глава, но не можат да вршат измена меѓу 
средствата наменети за лични и средствата наменети 
за материјални расходи." 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 362 
15 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

533. 
Врз основа на членот 79 точка 6 од Уставниот 

закон и членот 117 од Законот за државната упра-
ва („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13'Ѕб), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВИТЕ ЗА ПРИХОДИ 

I. Делокруг 
Член 1 

Управите за приходи вршат управни работи 
од надлежноста на федерацијата, народната ре-
публика, автономната единица, околната и општи-
.ната во областа на приходите на буџетите и фон-
довите и на другите приходи определени со по-
себни прописи, ако одделни од иле работи не се 
ставени во надлежност на други државни органи. 

Член 2 
Управи за приходи се: Сојузната управа за 

приходи, републичките управи за приходи, упра-
вите за приходи на автономните единици, околи-
ските управи за приходи и општинските управи 
за приходи. 

Управите за претходи се органи на управата во 
состав на органот на управата надлежен за ра-
ботите на финансиите. 

Одредбите од оваа уредба што се однесуваат 
на правата, должностите и организацијата на ре-
публичката управа за приходи важат сообразно и 
за Управата за приходи на Автономна Покраина 

Војводина и за Управата за приходи на Косовско^ 
метохиската Област, ако со оваа уредба не е опре-
делено поинаку. 

Член 3 
Во рамките на надлежноста на федерацијата, 

народната република, околијата и општината, упра-
вите за приходи ги вршат следните работи: 

1) ги утврдуваат финансиските обврски на 
Траганите и на приватните правни лица спрема 
буџетите и фондовите и вршат наплата на прихо-
дите што произлегуваат од тие обврски: 

2) се грижат за правилното пресметување и 
наплата на приходите на буџетите и фондовите и 
на другите обврски спрема општествената заедни-
ца од страна на стопанските организации и здру-
женија, на задружните и општествените органи-
зации и на установите со самостојно финансира-
ње, а во случаите во кои тоа е определено со про-
писите вршат и пресметување и наплата на при-
ходите што произлегуваат од тие обврски; 

3) вршат надзор во поглед на правилната при-
мена на прописите за утврдувањето, наплатата и 
р^поделбата на приходите на буџетите и фон-
довите од страна на органите на државната упра-
ва и банките, ако со посебни прописи не е опре-
делено поинаку; 

4) присобираат податоци и водат евиденција за 
остварувањето на приходите на буџетите и фон-
довите; 

5) вршат и други работи што со посебни про-
писи им се ставени во надлежност. 

И. Организација 
I Член 4 

Со работата на Сојузната, републичката и око-
л и н а т а управа за приходи раководи директор, а 
со работата на општинската управа за приходи 
раководи шеф. 

Директорот на Сојузната управа за приходи го 
назначува и разрешува Сојузниот извршен совет 
на предлог од сојузниот државен секретар за ра-
боти на финансиите. 

Директорот на републичката управа за прихо-
ди го назначува и разрешува републичкиот извр-
шен совет на предлог од републичкиот државен 
секретар за работи на финансиите. 

Директорот и стручните службеници на околи-
н а т а управа за прихода ги назначува и разрешу-
ва народниот одбор на околиј ата на заедничка сед-
ница на двата собори, со претходна согласност од 
републичкиот државен секретар за работи на фи-
нансиите. 

Шефот и стручните службеници на општин-
ската управа за приходи ги назначува и разре-
шува народниот одбор на општината односно него-
виот надлежен орган по пријавеното мислење од се-
кретарот за финансии на народниот одбор на (жо-
ли јата, а со согласност од персоналната комисија на 
народниот одбор на околната. 

Под стручни службеници во смисла на ст. 4 и 
5 од овој член се подразбираат службениците што 
се назначуваат на работни места за работи на обло-
гот (пресметувањето), наплатата и книжењето на 
приходите на буџетите и фондовите, како и за ра-
боти на контролата на пресметувањето, наплатата 
и книжењето на овие приходи, освен даночните 
извршувања и на архивските службеници што не 
работат на тие работи. 

Член 5 
Во Сојузната, републичката и околината упра-

ва За приходи се формираат како посебни орга-
низациони единици одделенија за работи на при-
ходите од населението и за работи на приходите 
од стопанството. За други работи можат во овие 
управи за приходи, по потреба, да се формираат 
одделенија, отсеци и реферати. 

Во општинската управа за приходи се форми-
раат посебни организациони единици за работи на 



Страна 748 — Број 43 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 17 октомври 1956 

приходите од населението и за работи на приходите 
од стопанството, а по потреба и за други работи. 
Овие организациони единици можат да бедат одде-
ленија, отсели и реферати. 

Член 6 
Организацијата на Сојузната и републичките 

управи за приходи се утврдува, во согласност со 
одредбите на оваа уредба, со уредба или Друг про-
пис за организацијата на оној орган за работи на 
фЈшанспите во чиј состав е управата за приходи. 

III. Овластувања 
Член 7 

Со цел за утврдување на финансиските обвр-
ски, овластените службеници на управата за при-
ходи имаат право к а ј стопанските, задружните и 
општествените организации, здруженијата на сто-
панските организации и установите со * самостој-
но финансирање, како и к а ј физичките и приват-
ните правни лица, да вршат преглед на книгите, 
пресметките, документите и деловните простории. 
Исто така, овие службеници имаат право да бараат 
од банките потребни извештаи и податоци. 

Во вршењето на работите од претходниот став 
овластените службеници на управата за приходи 
можат, по потреба, да ги сослушуваат одговорните 
лица и сведоците и да употребат стручњаци. 

Кога овластениот службеник на една управа 
за приходи веќе отпочнал некоја од работите од 
претходните ставови, овластениот службеник на 
кгкоја друга, управа за приходи може таа работа 
да ја изврши само во соработка со службеникот 
што ја започнал таа работа, со тоа што решението 
по таа работа да може да го донесе само онаа 
управа за приходи чиј службеник ја отпочнал ра-
ботата. 

Член 8 
Ако службеникот на управата за приходи при 

вршењето на работите од ставот 1 на претходниот 
член ќе утврди повреда на прописите од страна 
на стопанската, задружната или општествената ор-
ганизација, на здружението на стопанските орга-
низации или на установата со самостојно финанси-
рање. или од страна на физичкото или приватното-
правно лице, или ако утврди дека мерките наре-
дени од страна на надлежните државни органи не 
се извршени, ќе издаде налог утврдените непра-
вилности да се отстранат, односно наредените мер-
ки да се извршат. Истовремено тој ќе го определи 
и соокот во кој ќе мора тоа да се изврцш, ако 
важечките прописи не предвидуваат преземање на 
други мерки. 

ПООТИБ издадениот налог од службеникот мо-
же во срок од 8 дена да и' се поднесе приговор на 
управата за приходи чиј службеник го издал на-
логот. Надлежната управа за приходи со решение 
ќе го потврди, поништи или измени налогот против 
кој е поднесен приговор. 

Член 9 
Ако^ при вршењето на работите од членот 7 

став 1 ќе се установи дека финансиските обврски 
на стопанската, задружната или општествената ор-
ганизација, на здружението на стопанските орга-
низации или на установата со самостојно финанси-
рање спрема општествената заедница, што не ги 
утврдува управата за приходи, воопшто не се утвр-
дени или износот на тие обврски погрешно е пре-
сметан, управата за приходи чиј службеник го 
установил тоа ќе издаде во рамките на својот де-
локруг решение со кое ќе ги утврди финансиските 
обврски на организацијата или установата одно-
сно на ненамирениот износ на обврските и ќе го 
определи срокот во кој овие обврски мораат да се 
намират. 

Против решението од претходниот став може 
да г° из тави жалба (член 13). 

Жалбата против решението за утврдувањето на 
обврските на организацијата или установата не го 

одлага извршувањето на решението, а жалбата про-
тив решението со кое се утврдува износот на не-
намирената обврска го одлага извршувањето. 

Кога решението ќе стане извршно, банката е 
должна да го изврши. 

IV. Меѓусебни односи 
Член 10 

Сојузната управа за приходи непосредно се 
грижи за извршувањето на сојузните прописи во 
областа на приходите на буџетите и фондовите од 
страна на сите управи за приходи и дава објасне-
нија за примена на тие прописи. 

Сојузната управа за приходи непосредно се гри-
ж и за унапредувањето на службата во областа на 
приходите на буџетите и фондовите, како и за 
образованието и стручното усовршување на слу-
жбениците во сите управи за приходи, води општа 
евиденција за стручните кадрови во сите управи 
за приходи и е должна да им укажува' стручна 
помош и соработка на републичките управи за 
приходи, а преку нив и на другите управи за при-
ходи. 

Правата и должностите од претходните ставови 
ги имаат и републичките и околиските управи за 
приходи спрема околиските односно општинските 
управи за приходи. Републичките и околиските 
управи за приходи непосредно се грижат и за из -
вршувањето на републичките односно околиските 
прописи и даваат објасненија за шината примена. 

Член 11 
Покрај правата и должностите што им се опре-

делени со други сојузни и републички прописи, 
Сојузната управа за приходи, републичките упра-
ви за приходи и околиските управи за приходи 
имаат право од републичките, околиските и оп-
штинските управи за приходи да бараат извештаи 
и податоци за спроведувањето и за примената на 
сојузните, републичките, односно околиските про-
писи, како и други извештаи и податоци потреб-
ни за вршење на работите од нивната надлежност. 
Републичките, околиските и општинските управи 
за приходи се должни на нивно барање да им ги 
достават во определениот срок бараните извештаи 
и податоци. 

Во работите од исклучива надлежност на ф е -
дерацијата и во работите од општ интерес за ф е -
дерацијата (член 14 од Законот за сојузните орга-
ни на управата) Сојузната управа за приходи, ре-
публичките управи за приходи и околиските упра-
ви за приходи спрема републичките, околиските 
односно општинските управи за приходи имаат и 
посебни овластувања од членот 103 ст. 1 и 2 од 
Законот за државната управа. 

Член 12 
Директорот на Сојузната управа за приходи 

' може пред дисциплинскиот суд да започне дисци-
плинска постапка против службеник на републи-
чката, о к о л и н а т а или општинската управа за при-
ходи поради повредите на службената должност 
сторени во извршувањето на прописите за чие из-
вршување се* грижи Сојузната управа за приходи, 
ако на негово барање надлежниот старешина не 
ќе започне дисциплинска постапка против службе-
никот. 

Правата од претходниот став ги има директо-
рот на републичката управа за приходи и директо-
рот на ©количката управа за приходи спрема слу-
жбениците на еколошката односно општинската 
управа за приходи. 

Органот од претходните ставови на чие барање 
е започната дисциплинската постапка или кој ја 
започнал самиот постапката може да користи прав-
ни средства против одлуката на дисциплинскиот суд 

Член 13 
Против решението на о к о л и н а т а и општин-

ската управа за приходи може да и' се изјави 
жалба на управата за приходи од непосредно по-
висок степен, а против решението на Сојузната и 
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републичката управа за приходи — на сојузниот 
односно републичкиот државен секретаријат за ра-
боти на финансиите. 

Жалбите од претходниот став се поднесуваат 
во срок од 15 дена, сметајќи од денот на приемот 
на решението. 

V. Завршни одредби 
Член 14 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 363 

15 октомври 1956 година 
Белград 

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

534. 
Врз основа на точката 7 одделот 2 и одделот 

10 од главата XXV на Сојузниот општествен план 
за 1956 година, Сојузниот извршен: совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА ВОДИ 

Член 1 
Фондовите за води служат за финансирање на 

работете за заштита од штетното дејство од водите 
и на работите за рационално искористување на во-
дите. 

Управувањето со фондовите за води се врши 
според одредбите _ од оваа уредба. 

Член 2 
Фондовите за води се: сојузни, републички и 

околиски фондови, а поста јат при органите на упра-
вата надлежни за работите на водостопанството. 

Со Сојузниот фонд за води управува управ-
ниот одбор на фондот, чии членови ги именува 
Сојузниот извршен совет. 

Со републичкиот фонд за води управува управ-
ниот одбор на фондот, чии членови ги именува ре-
публичкиот извршен совет. 

Со околискиот фонд за води управува управ-
ниот одбор на фондот, чии членови ги именува 4 

народниот" одбор на околината. 
/Член 3 

Фондовите за води се буџетски фондови. 
Средствата на фондовите за води иелотрошени 

во текот на една година, се пренесуваат во наред-
ната година. 

Член 4 
Фондовите за во;,и се правни лица и за своите 

обврски одговараат со своите средства. 
Фондовите на води ги претставуваат пред тре-

ти лица лицата што ќе ги определат органите на 
управувањето на фондовите. 

Член 5 
За секој фонд за води се донесува пред поче-

токот на годината програм за спроведување на 
мерките за заштита од штетното дејство од водите 
и за рационално искористување на водите. 

Програмите на ф$ндоЕ1лте за води ги донесува-
ат органите на управувањето на фондовите, а ги 
одобрува надлежниот извршен совет односно на-
родниот одбор на околната. Програмот на околи-
скиот фонд за води се одобрува во исто време ко-
га и претсметката на фондот. 

Член 6. 
Приходите и расходите на фондовите за води 

се предвидуваат и се одобруваат во претимстки те 
на фондовите според одредбите на Основниот за-
кон за буџетите, според прописите донесени врз 
основа на тој закон, како и според одредбите од 
оваа уредба. 

Претсметките на фондовите за води се соста-
вуваат врз основа на одобрените програми од чле-
нот 5 на оваа уредба. 

Пресметките на фондовите за води се прилози 
на соодветниот буџет. 

Член 7 
Фондовите за води мораат да имаат резерва. 
Резервата служи за покритие на расходите 

предвидени со претсметката на приходите и расхо-
дите на фондот во случај на нерамномерно прите-
кување на приходите на фондот, како и за покри-
тие на непредвидените или недостаточно предви-
дените расходи на фондот. 

Член 8 
Со правилата на фондот за води поблиску се 

определува начинот на управување со фондот и 
работењето на фондот. 

Член 9 
Фондовите за води не можат да вршат никаква 

самостојна стопанска дејност. 
II. Средства на фондовите за води 

Член 10 
Средствата на фондовите се формираат: 
1) од придонесот за фондовите за води опреде-

лен со сојузниот општествен план односно со соју-
зен закон; 

2) од другите приходи определени со посебни 
сојузни прописи; 

3) од интересот на средствата на фондовите 
вложени кај банката на посебна сметка; 

4) од подароците и други слични приходи. 
Политичкото риториј алките единици можат од 

средствата на буџетот да им даваат дотации на фон-
довите за води. 

Член 11 
За придонесот на фондовите за води може да 

се определи да го плаќаат стопанските и други ор-
ганизации, установите, правните лица и граѓаните, 
кои на кој и да е начин ја користат водата или со 
објекти на водостопанството се заштитуваат од 
штетното девство од водите. 

Со сојузниот општествен план или прописот 
донесен врз основа на овластувањето од планот се 
определуваат категориите обврзници од претход-
ниот став и височината на придонесот за одделни 
категории. 

Со сојузниот општествен план или прописот 
донесен врз основа па овластувањето од планот се 
расно де лув а ат средствата од придонесот на соју-
зните, републичките и околиските фондови за води. 

Член 12 
Средствата на фондовите за води можат да се 

»трошат само за намените и потребите определени 
со претсметката, и во границите на остварените 
средства до височината предвидена со претсмет-
ката. 

Член 13 
Средствата на фондовите за води се вложува-

ат ка ј Народната банка односно ка ј другите овла-
стени банки што ќе ги определи органот на упра-
вувањето на фондот. 

Член 14 • 
Приходите на фондовите 'за води чија наплата 

е предвидена со прописите за наплата на прихо-
дите на буџетите и фондовите од стопанските ор-
ганизации, се наплатуваат според тие прописи. 

Другите приходи на фондовите за води ќе ги 
наплатуваат органите надлежни за наплатата на 
тие приходи според важечките прописи. Ако за 
фондовите за води се воведуваат нови извори на 
приходи, со прописите за воведување на тие при-
ходи се определува кој орган е надлежен да ги 
наплатува тие приходи во корист на фондовите. 
III. Намена на средствата на фондовите за води 

Член 15 
Средствата на сојузниот фонд се употребуваат 

за работи на водотеците и хидросистемите што ми-
нуваат низ две или повеќе наводни републики, или 
имаат меѓународно значење, и тоа првенствено за: 
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1) уредување на водотеците; 
2) извршување на работите за одбрана од по-

плавите; 
3) изведување на објекти и работи на другите 

водотеци чие дејство има непосредно штетно вли-
јание врз претходните, што се утврдува со годи-
шниот програм на работите, како и за оние работи 
што посебно ќе ги определи Сојузниот извршен 
совет; 

4) одржување на постојните објекти на водо-
теците; 

5) студиски, истражувачки и проектантско ра-
боти за уредување на водите. 

Член 16 
Средствата на републичкиот фонд се употре-

буваат за ' 
1) заштита на земјиште и уредување на водо-

теците на реките и пороите што на територијата 
на народната република минуваат низ две или по-
веќе околии, или имаат интерес за повеќе околии; 

2) извршување на работите за одбрана од по-
плавите; 

3) изградување на водни акумулации што има 
првенствено да служат за одбрана од поплавите; 

4) одржување на регулационите и одбранбените 
објекти на водотеците; 

5) студиски, истражувачки и проектантско ра-
боти на уредување режимот на водотеците што ми-
нуваат низ две или повеќе околии; 

6) помагање на иницијативните одбори за осни-
вање нови БОДНИ заедници во изработката на сту-
дии и проекти за мелиорации на нови подрачја. 

Член 17 
Средствата на околискиот фонд се употребува-

ат за: 
1) заштита на земјиште и уредување на водо-

теците, реките и пороите на подрачјето на околи-
јата: 

2) извршување на работите за одбрана од по-
плавите; 

3) одржување на објектите изградени на водо-
теците; 

4) помагање на иницијативните одбори за осни-
вање нови водни заедници во изработката на сту-
дии и проекти за мелиорации на нови подрачја; 

5) студиски, истражувачки и проекта итс ки ра-
боти на подрачјето на околината со цел за регу-
лирање и уредување на водотеците што минуваат 
низ една околија. 

IV. Програм 
^Глен 18 

Програмите за спроведување на мерките за з а -
штита од штетното дејство од водите и за рацио-
нално искористување на водите, кои мерки се ф и -
нансираат од фондовите за води, се донесуваат во 
согласност со општите смерници определени со 
општествените планови.. 

Член 19 
Со програм на Сојузниот фонд за води одно-

сно со програм на републичкиот фонд за води мо-
жат да се предвидат средства за определена на-
мена, под услов спрема реалните можности и по-
треби на одделни републики и околии за истата 
намена да се обезбеди определен дел средства од 
републичкиот односно околискиот фонд за води. 

V. Управување со фондовите за води 
Член 20 

Органот на управувањето на фондот: 
1) изработува предлог правила на фондот: 
2) донесува програм за спроведување на мер-

ките за заштита од штетното дејство од водите и 
за рационално искористување на водите; 

3) изработува и му поднесува на управниот ор-
ган надлежен за работите на финансиите претсмет-
ка на фондот и завршна сметка на фондот; 

4) ги определува условите и начинот на кори-
стење на средствата на фондот за целите опреде-* 
лени во програмо^, 

5) врши надзор- над употребата на . средствата 
на фондот; 

6) донесува заклучоци по сите други начелни 
пра ЈПГ ша во врска со работењето на фондот; 

7) врши и други работи во врска со управува-
њето на фондот, согласно правилата на фондот. 

Член 21 
Со правилата на фондот за води поблиску ќе се 

определат начинот на управување со фондовите за 
води и работењето на фондовите. 

Правилата на Сојузниот и на републичките 
фондови за води ги одобрува надлежниот државен 
секретар за работи на финансиите по пријавеното 
мислење од управниот орган надлежен за работите 
на селското стопанство и шумарството, а правила-
та на околискиот фонд ги одобрува народниот од-
бор на ок оли јата. 

Член 22 
Административните и сметководствените работи 

на фондот за води ги вршат управните органи над-
лежни за работите на водостопанството, 

VI. Составување и извршување на пресметките и 
составување на завршните сметки на фондовите 

за води 
Член 23 : 

Органот на управувањето на фондот за води е 
должен да изработи претсметка на фондот, да му 
ја поднесе на соодветниот управен орган надлежен: 
за работите на финансиите преку стручниот орган; 
на управата надлежен за работите на селското сто-
панство и шумарството, да се грижи за извршува-
њето на одобрената претсметка, како и да составува 
завршна сметка на фондот според одредбите на 
Основниот закон за буџетите и прописите денеш-
ни врз основа на тој закон. 

Член 24 
Средствата на фондовите не можат да се тро-

шат пред да биде одобрена претсметката, освен ако 
е одобрено времено финансирање од фондовите 
според прописите за буџетите. 

Член 25 
Органот на управувањето на 'фондот за води 

со договор со органот, установата или организаци-
јата на кои им дава средства, ги определува усло-
вите под кои доделените средства ќе се трошат. 

Член 26 
Ангажирањето и трошењето на средствата, на 

фондовите за води можат да се вршат според на -
редбите на наредбодавецот за извршување на Прет-
сметката на фондот. 

Во наредбата во границите на одобрената! прет-
сметка се определува поблиската намена за ко ја 
ќе се употребат средствата и кому ќе се дадат сред* 
сивата. 

Член 27 
Наредбодавец за извршување на претсметката 

на фондот за води е лицето што ќе го определи 
органот на управувањето на фондот. 

Член 28 
Сметкополагачот го определува органот ма 

управувањето на фондот за води. 
Член 29 

Наредбодавците и еметкопо лагачите з а извр-
шувањето на претсметката на фондот за води ги 
имаат истите права и должности во поглед на извр-
шувањето на претсметката на фондот што ги имаат 
каредбодавците и сметѕшполагагчите за извршува-4 

њето на претсметката на приходите и расходите на 
државните органи и установи според одредбите на 
ГЧ точниот закон за буџетите и прописите донесе-
ни Брз основа на тој закон. 
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Член 30 
Одобрената претсметка на фондот за води 

органот на управувањето на фондот е должен да 
и ' ја достави на банката заради извршување, и 
тоа во срок од 15 дена по одобрувањето на прет-
сметката. 

Член 31 
Банката к а ј ноја се води сметката на фондот 

за води е должна за состојбата на средствата и за 
потрошувачката на средствата на фондот да соста-
ви до крајот на месецот извештај, ко ј го опфаќа 
извршувањето на претсметката од почетокот на го-
дината та до крајот на претходниот месец, и да 
му го достави на органот на управувањето на фон-
дот. 

Член 32 
Уплатите во фондот- и исплатите од фондот за 

една година се заклучуваат на 31 декември. 
Средствата на фондот што произлегуваат од ед-

на година, а ќе бидат наплатени по 31 декември 
истата година, се внесуваат во претсметката на 
фондот за наредната година. 

Неисплатените обврски на фондот од измина-
тата година мораат да бидат опфатени со претсмет-
ката за наредната година и се исплатуваат на то-
вар на. средствата на фондот во наредната година. 

Член 33 
Органот на управувањето на фондот за води е 

должен секоја^ година да состави завршна сметка за 
изминатата година во сроковите пропишани за со-
ставувањето на завршната сметка на буџетот. 

Завршната сметка на фондот за води се одо-
брува како прилог кон завршната сметка за извр-
шувањето на соодветниот буџет. 

Член 34 
Контролата на извршувањето на претсметката 

на фондот за води ја врши управниот орган над ле-
жен за работите на финансиите преку соодветниот 
орган на контролата, врз основа на одредбите на 
Основиот закон за буџетите и прописите донесени 
врз основа на тој закон. 

Органот на управата надлежен за работите на 
финансиите може да го запре извршувањето на 
претсметката на фондот за води ако утврди дека 
органите на управувањето на фондот не ги упо-
требуваат средствата за целите определени со оп-
штествените планови, со одредбите на оваа уредба, 
бо претсметката на фондот, како и со правилата и 
пр01рамот на фондот потврдени од надлежните 
органи. 

VII. Преодни и завршил одредби 
Член 35 

Постојните републички и околиски фондови за 
води се должни својата организација и работењето 
да ги сообразат со одредбите на оваа уредба во 
срок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Член 36 
До одобрувањето на претсметката на фондот 

располагањето со средствата на фондот ќе се врши 
врз основа на времената претсметка што ќе ја 
одобри органот на управата надлежен за работите 
на финансиите. 

Член 37 
Сојузниот државен секретар за работи на ф и -

нансиите може да издава посебни упатства за со-
ставување на претсметки и завршни сметки на 
фондовите за води, а по потреба, може да издава 
и поблиски упатства за извршување на оваа уредба. 

Член 38 
Органите определени со оваа уредба се должни 

да донесат правила на фонд опите најдоцна во 
срок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Републичкиот извршен совет односно народниот 
одбор на околната , при .именувањето на членови 
на управните одбори на републичките и околиските 

фондови за води, ќе донесат времени одлуки за 
бројот на членовите и за начинот на работење на 
управните одбори на фондовите според кои управ-
ните одбори ќе работат до донесувањето па прави-
лата на фондовите. 

Во се' друго органите на управувањето на фон-
довите ќе постапуваат според одредбите на оваа 
уредба и прописите за буџетите. 

Член 39 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 361 
15 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател на Репубдшката, 

Јосип Броз-Тито, е. ф. 

535. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), а 
во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53), Соју-
зниот извршен совет донесува 

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

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет — пречистен 
текст („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56 и 
30/56) во делот А се вршат следните измени и до-
полненија : 

1) Се бришат тар. броеви 25, 30, 31, 53 и 89. 
2) Tap. број 13 се менува и гласи: 
„Ватростални материјал: магнезитне и 

хромагнезитне опеке — — — — — — 20%" 
3) Во тар. број 32, во точ. 1 и 2 место даноч-

ната норма „20%" се става „10%". 
4) Tap. број 58 се менува и гласи: 
„Цигаретпаимр: 
1) у књижицама — — — — — — 88% 
2) остали — — — — — — — 70%" 
5) Во тар. број 74 наименувањето се менува и 

гласи: 
„Тканине од вештачких и синтетички« преди-

ва на другом месту непоменуте: 
а) тканине од вештачка свиле деситаи-

ране помоћу ф л а кир инта — — — 25% 
6) остале — — — — — — — — 48%" 
б) Во гар. број 83 по зборовите: „све врсте обу-

ће, па и са гуменим ђоном" се додава запирка и 
текстот: „сем дечије обуће". 

7) Во тар. број 88 место даночната норма „Дин. 
38" се става „Дин. 25". ч 

Во истиот тар. број забелешката под 3 се ме-
нува и гласи: 

„Стопа пореза игз овог тар. броја примењиваће 
се од 1 септембра 1956 године." 

8) Во тар. број 91 во точката 2 место даночната 
норма „Дин. 120" се става „Дин. НО". 

9) Во тар. број 94 во точката 1 место даночната ' 
норма „Дин. 220" се става „Дин. 180". 

Во истиот тар. број во точката 2 место даноч-
ната норма „ДИН. 80" се става „Дин. 60". 

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

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

Р. п. бр. 364 
15 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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53в 

Брз основа на членот 32 оп Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДБОРИТЕ НА СОЈУЗ-
НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДАВААТ СОГЛА-
СНОСТ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ 
НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА 
САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Се овластуваат одборите на Сојузниот извр-
шен совет да даваат од името на Советот согласност 
на правилниците и другите акти на сојузните органи 
на управата и на самостојните установи и органи-
зации за кои е пропишана согласност на Советот, 
и то^* 

1) Координационо^ одбор: 
— дава согласност на прописите за износите на 

име придонес односно членарина за сојузните ко-
мори, стручните здруженија и заедници, како и за 
износите на име поидонес за уна пие дување на сто-
панската дејност (член 2 оддел I под а) точка 40 
алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на Сојузните и републичките органи на 
управата — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56). 

2) Одборот за внатрешна политика: 
— дава согласност на поблиските прописи за 

изведување на пред војничката обука, а посебно на 
прописите за начинот на изведување на предвој-
ничката обука на студентите што не живеат во ме-
стото на студиите (член 100 од Законот за народ-
ната одбрана — „Службен лист на ФНРЈ", бр, 
30/55)- 4 

— дава согласност на прописите за регулирање 
начинот на применување на реторзивните мерки 
(член 2 оддел I под а) Точка 41 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата); 

— дава согласност на упатството на секрета лот 
за правосудни работи на Сојузниот извршен совет 
за регистрацијата на стопанските организации (точка 
4 од Одлуката за регистрација на стопанските орга-
низации — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/54). 

3) Одборот за стопанство: 
« — дава согласност на прописите за определу-
вање кои градилишта се сметаат за големи и кои 
стопански организации според природата на своето 
работење времено вршат дејност во разни места 
(член 7 став 2 од Уредбата за формирање републи-
чки фондови за станбена изградба — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/56); 

— дава согласност на прописите за постапката 
на одобрување на инвестиционите програми и за 
поднесување податоци место инвестиционата про-
грама (точка 2 став 2 од Одлуката за надлежноста 
за одобрување на инвестиционите -програми за 
објектите од општ интерес за Федеративна Народна 
Република Југославија — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 54/55 и 2/56). 

4) Одборот за просвета и култура: 
— дава согласност на прописите на Државниот 

секретаријат за работи на народната одбрана со 
кои се определува кои воени училишта им одгова-
раат на непотполната средна школа, на завршената 
средна школа, на вишата школа, на факултетот и 
на нив рамните школи (член 5 точка 2 алинеја 1 
од Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата); 

— дава согласност на прописите за рангот на 
школите, курсевите и испитите (член 13 точка 5 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата). 

5) Одборот за социјална политика: 
— дава согласност на прописите за утврдување 

најмалите износи што се земаат како основи за пла-
ќање придонес за осигурениците запослени к а ј од-
делни категории обврзници на придонесот (мини-
мални основи) — (член 46 точка 1 од Уредбата за 
финансирање на социјалното осигурување — »Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 12/55); 

— дава согласност на прописите за утврдување 
паушалните износи што се земаат како основи за 
плаќање придонес за лицата што не се запослени 
со полно редовно работно време, како и за одделни 
категории осигуреници без обѕир на работното вре-
ме (паушални основи) — (член 46 точка 2 од Уред-
бата за финансирање на социјалното осигурување); 

— .лава согласност на прописите за утврдување 
на плаќањето придонес за одделни категории оси-
гуреници во определен паушален износ место спо-
ред пропишаната норма и основ (паушален придо-
нес) — (член 46 точка 3 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурувале) 

6) Одборот за организационо-у правни прашања: 
— дава согласност на правилниците за организа-

цијата и работата што ги донесуваат секретарија-
тите на Сојузниот извршен совет и другите само-
стојни со1узни органи на управата што ќе ги овла-
сти советот за тоа (член 81 стан 1 од Законот за 
државната управа „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56); 

— му дава согласност на сојузниот јавен обви-
нител на определувањето поголема дополнителна 
плата од 4.000 динари на околиските јавни -обви-
нители и на нивните заменети во определените 
места (член 6 став 3 од Уредбата за платите на 
јавните обвинители, нивните заменити* и стручните 
соработници во јавните обвинителства — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/55); 

— МУ дава согласност на сојузниот јавен обви-
нител на определувањето дополнителна плата на 
републичките јавни обвинители и на јавниот обви-
нител на Автономна Покраина Вол Бодина (член 6 
став 4 од Уредбата за платите на јавните обвини-
тели, нивните заменици и стручните соработници во 
јавните обвинителства); 

— му дава согласност на сојузниот јавен обви-
нител на определувањето положбен додаток на ре-
публичките јавни обвинители и на јавниот обвини-
тел на Автономна Покраина Војводина (член 7 став 
3 од Уредбата за платите на 1авните обвинители, 
нивните заменици и стручните соработници во јав-
ните обвинителства); 

— дава согласност на правилникот за работа на 
Правниот совет (член 6 од Уредбата за Правниот 
совет — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 33/55 и. 19/56); 

— на советот на Институтот за меѓународна по-
литика и стопанство му дава согласност на статутот 
на Институтот (член 12 став 1 од Уредбата за Ин-
ститутот за меѓународна политика и стопанство — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/55); 

— му дава согласност на Секпетаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет на ме-
нувањето на систематизацијата на работните места 
во сојузните органи на управата и во установите, 
што е утврдена со прописите на Сојузниот извршен 
совет, и тоа во рамките на овластувањата опреде-
лени со тие прописи (член 18 оддел И точка I од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата); 

— му дава согласност на Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет на уста-
новувањето дополнителна плата за нови работни 
места и на вршењето поединечни измени во поглед 
на височината на дополнителните плати за одделни 
работни места во сојузните органи на управата, 
освен во државните секрета риј ати, и во установите, 
а што се утврдени со прописите на Сојузниот из-
вршен совет (член 18 оддел 11 точка 2 од Уредбата 
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за пренесуван»е работите во надлежност на сојузни-
те и републичките органи на управата); 

— им д а в а ' согласност на сојузните државни 
секретаријата и на Комитетот за надворешна трго-
вија на установувањето дополнителни плати за 
нови работни места и на вршењето поединечни из-
мени БО поглед на височината на дополнителните 
плати што се утврдени со одлука на Сојузниот 
извршен совет за одделни работни места ка ј тие 
органи (член 28 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата); 

— дава согласност на правилникот за работа на 
Сојузната комисија за физичка култура (точка X 
од Одлуката за оснивање Сојузна комисија за фи-
зичка култура — „Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 37/55). 

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

P. п. бр. 354 
13 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секпетарот^ П оти г ете е д ате ч. 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

537. 
Врз основа на членот 81 став 1 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДДЕЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТИ 
НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДОНЕСАТ 
ПРАВИЛНИК ЗА СВОЈАТА ВНАТРЕШНА ОРГА-

НИЗАЦИЈА 
I. Се овластуваат секретаријатите на Сојузниот 

извршен совет, и тоа: Секретаријатот з а законо-
давство и организација, Секретаријатот за општи 
стопански работа, Секретаријатот за индустрија, 
Секретаријатот за селско стопанство и шумарство, 
Секретаријатот за просвета и култура, Секретари-
јатот за народно здравје, Секретаријатот за соци-
јална заштита. Секретаријатот за правосудни ра-
боти и Секретаријатот за општа управа, со согла-
сност од Сојузниот извршен совет, да донесат пра-
вилник за својата внатрешна организација. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лиот на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 355 
13 октомври 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател.^ 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

538. 
Врз основа на точката 8 одделот 2 главата 

XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ НА ТРОШЕЊЕТО И ЗА УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА ОД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ 

ВО 1956 ГОДИНА 
1) Во Одлуката за ограничување на трошење- • 

то. и за употреба -на средствата од- определените 
фондови во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 25/56) во точката 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Ограничувањето од претходниот став не се 
однесува на средствата на самостојно располагање 
на угостител ските и туристичките стопански орга-

низации. Средствата што на овој начин се ослобо-
дени од обврската од ставот 1 на оваа точка, по 
употребата за покритие на загубите во смисла на 
одредбата на членот 40 став 1 од Уредбата за распо-
делба рта вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56), можат 
да се употребат за целите и на начинот предвиден 
во Одлуката за употребата на средствата за само-
стојно располагање на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55, 19/56, 31/56 и 
32/56 V" 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 352 
13 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

539. 
Врз основа на точ. 7 и 8 од одделот 2 главата 

XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година* 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДО-
НЕСОТ НА ПРОМЕТ НА ЖИТА И ПРОИЗВОДИ 

ОД ЖИТО 
I. Средствата од придонесот пропишан со од-

редбата на точката 8 став 3 од Решението за про-
дажните цени на житата и на производите од жита 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) се внесуваат 
во општинскиот инвестиционен фонд. 

II. Средствата од претходната точка што до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука се 
уплатени на посебни сметки на народните одбори 
на околиите (градовите) ка.ј Народната банка — ќе 
се уплатат во општинските инвестициони фондови 
на оние општини на чии подрачја tee наога седи-
штето на трговските претпријатија и дуќани и на 
пекарските претпријатија и дуќани, што ги упла-
тиле односно што ги уплатуваат тие средства спо-
ред Решението за продажните цени на житата и 
на производите од жита. 

Расподелбата на уплатените' средства според 
претходниот став ќе ја изврши Народната банка и 
таа ќе изврши уплата на соодветните износи на тие 
средства на соодветни сметки к а ј банките ка ј кои 
се водат средствата на општинските инвестициони 
Фондови на кои им припаѓаат, и тоа најдоцна во 
соАк ОД 15 дена од, денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука'. 

JTI. Средствата од наплатениот придонес според 
претходната точка, ќе се употребат за инвеститтии 
што служат за подобрување прометот и преработ-
ката на селскостопански производи, како што се: 

1) набавката на транспортни средства: 
2) реконструкцијата и изгг^.лбптч на м е н и ц и и 

пек^ .ц ; 
3) изградбата на објекти што служат за подо-

брување на сместувањето (складирањето) и на про-
метот на е ел скостопанс ки производи и нм^чи пре-
работки итн. 

IV. Средствата наплатени според Решението за 
продажните пени на житата и на производите од 
жита се водат на посебна сметка на општинскиот 
инвестиционен фонд к а ј банката. 

V На товар на средствата од точката II на оваа 
одлука, откако ќе би пат расподелени и уплатени во 
општинските инвестициони фондови на општините 
на кои им припаѓаат, пред секоја друга употреба 
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има да се намират обврските создадени на товар 
на тие средства до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. Доказите за постоењето на обврска и 
се поднесуваат на банката к а ј која се води смет-
ката на општинскиот инвестиционен фонд, 

VI. Средствата од тон. I и II на оваа Одлука се 
употребуваат на начинот определен со Уредбата за 
општествените инвестициони фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/56) и со другите прописи за 
употребата на средствата на општествените инве-
стициони фондови. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
на средствата од точ. I и II на оваа одлука нема 
да се применуваат ограничувањата пропишани со 
Одлуката за ускладување обемот на инвестициите 
во 1956 година со расположивите средства на Оп-
штиот инвестиционен фонд и со Одлуката за огра-
ничување на трошењето и за употреба на сред-
ствата од определените фондови во 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 25'56). 

VI[. Оваа одлука, влегува во стола осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 351 
13 октомври: 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет -

Го заменува Секретарот, Потпретседател. 
Мома М и к о в и ќ , е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

540. 
Врз основа на членот 135 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСНО 
ДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 

Т7/ГОГ УТОПИСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1* Во Одлуката за расподелба на вкупниот при-
ход на претпријатијата во состав на Заедницата на 
Југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/56) на крајот на точката II се додава 
нов став. кој гласи: 

»Прописи за службена'облека на работниците и 
службениците на железничките транспортни прет-
пријатија донесува Управниот одбор на Генералната 
дирекција на Југословенските железници со согла-
сност на сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите." 

2> Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 350 
13 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател. 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић с . p. 

541. 
Врз основа на ставот 1 од одделот 1 т а в а т а 

XXIV и одделот 12 главата XXV од Сојузниот 
општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ НА СЕЗОНСКИТЕ ПАНСИ-
ОНСКО УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА 

ДУЌАНИ 
I. Заради унапредување на' туризмот, на сезон-

ските пансионски угостите -тотсч претпријатија и 
дуќани ќе им се даваат премии. 

II. Премиите според прет ходи ата точка ќе се да-
ваат на вредност на остварениот промет на пан-
сион е ки УСЛУГИ. 

'III. Височината на премијата според точ. I и И 
од оваа одлука изнесува 10% во сезоната, а 25% 
во претсезоната и посетената, а ice се пресметува 
од цената на пансионските услуги. 

IV. Премиите според оваа одлука се исплатуваат 
на товар на средствата на Сојузниот фонд за ре-
греси и дотации. 

V. Исплатата на премиите на угостителските 
претгтријатија и дуќани од точката I на оваа одлука 
ќе ја врши Народната банка. 

VI. Сојузниот државен секретар за работи на 
стоковниот промет, во согласност со сојузниот др-
жавен секретар за работи на финансиите, ќе го 
определи: 

1) траењето на сезоната, претсезоната и посе-
зоната; 

2) што се смета како сезонско пансионско рабо-
тење во угостителството според точката I од оваа 
одлука: 

3) кои пансионско у с п у т служат како основ 
за пресметување на премиите според оваа одлука; 

4) начинот на поднесување барањата и доку-
ментацијата за остварување на премиите. 

Vfl. Сојузниот државен секретар за работи на 
стоковниот промет може да пропише задолжително 
прибавување на сезонските пансионски угостител-
ски претпријатија и дуќани на кои ќе им се испла-
туваат премиите според оваа одлука. 

VIII Сојузниот државен секретар за работи на 
стоковниот промет, по исклучок од одредбата на 
точката I од оваа одлука, може да им одобри на 
одделни пансионски v гостите леки претпријатија и 
дуќани што не се од сезонски карактер да можат да 
ги користат премиите според оваа одлука под след-
ните УСЛОВИ: 

1) тие угостителски претпријатија и дуќани да 
се наоѓаат во изразито туристички места; 

2) да е потребно да работат во текот на целата 
година поради сместување на туристите; 

3) да вршат пансионе™ услуги на туристите. 
Одобрение за користење премии според прет-

ходниот став се издава на молба од пансионско уго-
стителско претпријатие или дуќан, а по прибавеното 
мислење од Сојузот на угостителските комори 
Ф Н Р Ј и од Туристичкиот сојуз на Југославија. 

IX. Се овластува сојузниот државен секретар 
за работи на стоковниот промет да може да им го 
прекрати давањето на премии на оние пане ионски 
угостителски претпријатија и дуќани што ќе по-
стапат спротивно од одредбите на оваа одлука и 
прописите донесени врз основа на оваа одлука. 

X. Се овластува сојузниот државен секретар 
работи на стоковниот промет да издаваа, по потреба, 
упатства за примена на оваа одлука. 

Потребни упатства за вршење исплата на пре-
миите според одредбите на оваа одлука ќе издаде 
Народната банка. 

XI. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето vBO „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 367 
16 октомври 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Сек^ота-рат, Поггртгседател. 

Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 
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542. 
Врз основа на членот 69 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55) и членот 7 
од Уредбата за прометот на житата (.^Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/55 и 41/55), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД Ж И Т А 
1. Во Решението за продажните цени на житата 

и на производите од жита („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/55 и 41/55) по точката 5 се додава нова 
точка 5а, која гласи: 

„Претпријатијата овластени за откуп на мел-
нички ушур се должни за секо! килограм откупен 
ушур од пченица, 'рж, јачмен, овес и пченка од 
мелниците на камен (воденици, поточари и др.) да 
уплатат по 1 динар во корист на буџетот на општи-
ната на чие подрачје се% наоѓа мелницата од која е 
извршен откупот. 

За износот уплатен во смисла на претходниот 
став, 'на овие претпријатија им се намалува обвр-
ската од точ. 4 и 5 од ова решение."-

2. Во точката 6 ставот 3 се менува и гласи: 
„Од износите наплатени на име такса што ја 

плаќаат мелниците на валјци од подрачјето на око-
лината, ќе се уплатува 75% како приход на феде-
рацијата на посебната обетка бр. 33076 к а ј На-
родната банка, а 25% во фондот за унапредување 
ка селското стопанство на народниот одбор на око-
лината. Од износите наплатени на име такса што ја 
плаќаат мелниците на камен (воденици, поточари 
и др.) од подрачјето на општината, ќе се уплатува 
25% како приход на федерацијата на наведениот 
начин, а 75% во корист на народниот одбор на оп-
штината — за потребите на унапредувањето на 
селското стопанство." 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 15 октомври 1956 година. 

Р. п. бр. 353 
13 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

543. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за 

.расподеле^ на вкупниот приход на стопанските" ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), во 
врска со членот 2 оддел I под а) точка 40 став 2 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а во согласност 
со секретарот за трудот на Сојузниот извршен со-
вет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕ-
РЕНСКИ ДОДАТОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШОЦИ 
I. Издатоците за теренски додатоци можат да 

ги засметуваат во материјални трошоци следните 
стопански организации: 

1) градежните претпријатија; 
2) претпријатијата за истражувачки работи и 

ва истражувачки дупчења; 
3) претпријатијата за монтажни работи!; 
4) проектантските организации; 

5) претпријатијата за исушување, наводнување 
и мелиорација на земјишта; 

6) претпријатијата и дуќаните на градежното 
зан а гтчиство; 

7) претпријатијата на јавниот патен сообраќај 
— само за работата на шофери те и помошниците 
на шсферите кога се испраќаат на теренска работа 
во врска со договор за вршење транспортни услуги 
склучен со претпријатија за експлоатација на шуми, 
со рударски претпријатија, со градежни претприја-
тија и со задруги; 

8) претпријатијата за обработка на тутун: 
9) хидротехничките групи на претпријатијата на 

речниот сообраќај; 
10) претпријатијата за постајање, реконструк-

ција, проектирање и инвестиционо одржување на 
телефонско-телеграфските уреди; 

11) шумските стопанства "што се организирани 
како претпријатија; 

12) претпријатијата за експлоатација на шуми 
и претпријатијата на дрвната индустрија — само 
за погоните за автотранспорт и за изградба на шум-
ски комуникации; 

13) претпријатијата што вршат заштита од ко-
розија — само за работниците и службениците на 
сервисна та служба; 

14) претпријатијата за одржување на пругите 
во состав на Југословенските железници — за ра-
ботниците што се испраќаат на работи вон подрач-
јето на нивната надзорнмчка околија; 

15) железничко-транспортните претпријатија — 
само за екипите што вршат одржување на телефон-
ско-телеграфските и на сигурносно-сиги ал т и i те 
уреди; 

16) претпријатијата за градба и ремонт на елек-
трифицирани железнички пруги — само з а екипите 
што вршат монтажа; 

17) претпријатијата во состав на Заедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти. телеграфи и телефони — за персоналот што 
врши одржување и поставање на телефонско-теле-
графските постројки. 

Издатоците за теренски додатоци можат да ги 
засметуваат во материјални трошоци и монтажни те 
групи и проектантските бирои, како и групите што 
вршат геолошки истражувачки работи, во состав 
на производни и услужни" претпријатија. 

II. Издатоците за теренски додатоци се призна-
ваат како материјални трошоци во износи утвр-
дени ' со тарифниот правилник на стопанската 
организација., но- најмногу просечно по еден работ-
ник односно службеник испратен на теренска ра -
бота, и , тоа: 

Динари 
дневно 

1) распореден на работно место за кое се 
бара стручна спрема на висококвалифициран 
работник односно виша стручна спрема на 
службеник — — — — :— — — ЗОО 

2) распореден на работно место за кое се 
бара стручна спрега на квалифициран ра-
ботник односно средна стручна спрема на 
службеник — — — — —: —т — 200 

3) распореден на работно место за кое се 
бара нижа стручна спрема на службеник и 
за ученици во стопанството запослени во гра-
дежништвото и на монтажни работи во други 
стопански области .:— — — — — — — 90 

Утврдувањето на највисокиот вкупен износ на 
издатоците за теренски додатоци врз основа на 
просечните износи од претходниот став се врши за 
пресметковен период, но најмногу за време од 3 ме-
сеци. 

III. Со цел да ги ускладат износите на терен-
ските додатоци, претпријатијата од една стопанска 
гранка или групи претпријатија од една стопанска 
гранка можат преку комори или стручни здруже-
нија да се договараат за височината иа теренските 
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додатоци и за условите за нивно давање. Во тој 
случај стопанските организации задолжително ги 
применуваат договорените износи на теренските до-
датоци за сето време на нивното важење, со тоа 
што на одделни работници и службеници теренски-
те додатоци да им се определуваат во износи кон 
не можат да бидат поголеми од договорените те-
ренски додатоци, а не според тарифниот правилник. 
И во случај на договор од оваа точка во цената на 
чинењето ќе се признаат највисоките износи според 
точката И од оваа наредба. 

Договорот за височината на теренските додато-
ци на определено подрачје во смисла на претход-
ниот став ги обврзува сите претпријатија од иста 
стопанска гранка односно област што изведуваат 
теренски работи на тоа подрачје. Поради тоа се 
обврзни да ги применуваат договорените износи на 
теренските додатоци и оние стопански организа-
ции што не учествувале во договорот, ако поканата 
на договарање е објавена со јавна објава или преку 
дневниот печат, како и оние организации што во 
времето на договарањето не изведувале работи на 
односното подрачје, 

IV. Издатоците за теренски додатоци на про-
екта нтските претпријатија, на претпријатијата за 
истражувачки работи и за истражувачки дупчења, 
на претпријатијата за монтажни работи, на прет-
пријатијата на градежното занаетчиство, на прет-
пријатијата за ггоставање, реконструкција, проек-
тирање и инвестиционо одржување на телефонско-
телеграфските уреди и на претпријатијата што 
вршат заштита од корозија, само за работниците и 
службениците на сервисната служба, се признаваат 
за првите 15 дена работа поминати на работи личите 
како материјални трошоци до височина на износите 
што биле признаени во тарифниот правилник на 
претпријатијата за 1954 година, но најмногу до из-
носот на дневниците пропишани за службено пату-
вање, под услов инвеститорот или претпријатието 
да не организирало сместување и исхрана во своја 
режија ниту работниците и службениците што се 
испратени на теренска работа да го користеле сме-
стувањето и исхраната што на работилиштето ги 
организирале други претпријатија. 

На стопанските организации од претходниот 
став издатоците за теренски додатоци за работни-
ците и службениците испратени на теренска работа 
што поминале 15 дена на работилиште, можат да 
им се признаат како материјални трошоци до про-
сечните износи на теренските додатоци од точката 
II на оваа наредба, зголемени до 35%. Решение за 
зголемување на просечните износи на теренските 
додатоци до овој процент донесува државниот се-
кретар за работи на финансиите на народната ре-
публика на чија .територија се наоѓа седиштето 
на претпријатието. 

Зголемување на износите на теренските дода-
тоци од претходниот став може да им се одобри и 
на монтажните групи и на проектантските бирои 
и на групите што вршат геолошки истражувачки 
работи во состав на производни претпријатија. 

Зголемување на теренските додатоци до 35% 
од износот од точката И на оваа наредба може да 
им се одобри од првиот ден на теренска работа на 
претпријатијата од ст. 1 и 3, ако на рабо трништето 
организирале исхрана и сместување во своја режија 
или ако работниците испратени на теренска ра-
бота го користеле сместувањето и исхраната што 
ги организирале други претпријатија. Во тој случај 
не се применуваат одредбите од ставот 1 на оваа 
ич>чка. ч 

V. Издатоците за теренски додатоци на граде-
жните претпријатија за работниците и службени-
ците испратени заради оснивање градилиште се 
признаваат како материјални трошоци до пропи-
шаните износи на дневниците, но најмногу за пр-
вите 15 дена работа на теренот. 

За колку дена на градежното претпријатие во 
случај на оснивање градилиште ќе му се признаат 
издатоците за теренски додатоци во височина на 
пропишаните износи на дневниците за службено 
патување, определува, во -границите од претход-
ниот став, во секој конкретен случај народниот 
одбор на општината на чија територија се изведу-
ваат работите, водејќи сметка за фактичните мо-
жности да се обезбеди нормално сместување и 
исхрана на работилиштето. По истекот на срокот 
што ќе го определи народниот одбор на општината, 
а најдоцна по истекот на срокот од 15 дена од по-
четокот на работите на оснивање и организирање 
на работилиштето, на стопанската организација за 
работниците и службениците испратени на таа ра-
бота можат да и се признаат како материјални 
трошоци само издатоците за теренски додатоци во 
износи определени со тарифниот правилник. а во 
границите на пропишаните просечни износи 
(точка И). 

VI. Ако теренската работа се врши на беспатни, 
тешкопристапни или слабо населени терени, или на 
работилница каде што не се организирани сместува-
ње и исхрана во режија на работилиштето или на 
инвеститорот, просечните износи на теренските до-
датоци од точ. 41 и IV ст. 2, 3 и 4 на оваа наредба 
можат да се зголемат до 25%. Решение за зголему-
вања до овој процент донесува народниот одбор на 
општината на чие подрачје се изведуваат работите. 

VII. Издатоците за теренски додатоци на работни-
ците и службениците во состав на подвижни екипи 
на самостојните проектантски организации што се 
испраќаат на теренска работа со цел за претходни 
геодетски истражувања, снимања и премерувања Hai 
терените, за трасирање и обележување на железнич-
ките пруги, патиштата, мелиорационите објекти и 
водните сообраќајници и далекуводи, за хидролошки 
мерења, за вршење геолошки истражувачки работи и 
за проектирање на објекти за шумска, експлоатација 
— се признаваат како материјални трошоци До ви-
сочината на износите што биле признаени во тариф-
ниот правилник за 1954 година. Ако тие износи "се 
поголеми од износите на дневниците за службени 
патувања предвидени со Наредбата за условите под 
кои трошоците за службени патувања на. работни-
ците и службениците на стопанските организации се 
признаваат како материјални трошоци („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 42/56), можат да се признаат 

" к а к о материјални трошоци сагло износите што се 
препун пени како највисоки во споменатата наредба. 

VIII. Издатоците за теренски додатоци на пер-
соналот на претпријатијата* во состав на Заедницата 
на стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони се признаваат К?ЈЖО ма-
теријални трошоци во износи утврдени во тарифните 
правилници на претприј ати јата, а -најмногу до из-
носот што се добива кога процентите определени за 
теренски додатоци во тарифните правилници на 
претпријатијата од 1954 година ќе се применат врз 
износите ка дневниците пропишани со точката I од 
Наредбата з а ' условите под кои трошоците за слу-
жбени патувања на работниците и служб?ниците на 
стопанските организации се признаваат како' мате-
ријални трошоци. 

Издатоците за паушал и на монтерите на возду-
шните телеграфско-телефонеки линии за теренска 
работа во границите на нивните теренски единици им 
се призњавсот на претпријатијата од претходниот 
став како материјални трошоци во износи определени 
во тарифните правилници на претпријатијата, но 
најмногу 3.000 динари месечно. 

IX. Не можат да се засметуваат во материјални 
трошоци издатоците за теренски додатоци на работ-
ниците и службениците што од теренската работа 
катадневно се враќаат во местото на постојаното за-
послувзње односно постојаниот престој. 

X. Издатоците за теренски додатоци се призна-
ваат во материјални трошоци од денот на доаѓањето 
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на работникот односно службеникот на работилиште. 
За заминување на работа на терен и за враќаше од 
работата на терен трошоците за превоз и дневниците 
се признаваат во материјални трошоци според На-
редбата за условите под кои трошоците за службени 
патувања на работниците и службениците на стопан-
ските организации се признаваат как} материјални 
трошоци. 

XI. Теренските додатоци од тон. II, IV и V од 
оваа наредба можат да се признаваат како матери-
јални трошоци само за работниците и службениците 
распоредени на работните места за кои се бара 
стручна опрема на висококвалифициран или квали-
фициран работник или виша, средна или нижа 
стручна спрема на службеник, под услов тие да се 
испратени на теренска работа надвор од местото на 
нивниот постојанен престој и со стопанската органи-
зација да се во постојанен работен однос. 

Како постојанен работен однос во смисла на 
одредбите на претходниот став се смета работниот 
однос што траел непрекинато 12 месеци или нај -
малку 20 месеци за последните 2 години. 

Непрекинатиот работен стаж од 12 месеци не 
мора да биде остварен ка ј иста стопанска организа-
ција. 

Не можат да се признаат .како материјални тро-
шоци издатоците за теренски додатоци на работ-
никот односно службеникот: 

што во времето од 1 април до 1 декември ко-
ристи неплатено отсуство подолго од 7 дена; и 

што во времето од 1 април до 1 декември само-
волно ќе ја напушти работата. 

Ке се смета дека се во постојанен работен однос 
лицата распоредени на работните места за кои се 
бара стручна спрема на. висококвалифици.ран и ква-
лифициран работник или виша, средна или нижа 
стручна спрема на службеник: што се примаат во 
работен, однос непосредно^ по здобивањето со струч-
ните квалификации во училишта, на курсеви, и ел., 
под услов да склучат договор за работен однос на ј -
малку на една година. Како прием во работен однос 
непосредно по здобивањето со стручните квалифика-
ции во училиште, на курс и ел. се смета секое прво 
запослување на тие лица, без оглед на тоа колку 
време поминало од здобивањето со стручните квали-
фикации до првото запекување . 

Се смета дека постои непрекинат работен стаж: 
1) ако работникот по прекинувањето на работ-

ниов однос му бил веднаш односно најдоцна за 7 
дена пријавен на бирото за посредување на трудот 
и ги исполнувал условите за прием на материјално 
обезбедување, освен условот за работен стаж. Ако 
работникот односно службеникот ќе заснове нов ра-
ботен однос без посредство на службата за посреду-
вање на трудот со преминување од една стопанска 
организација во друга односно од еден работен еднод-
ве друг, се смета дека нема прекин во работниот 
стаж ако од прекинувањето на работниот однос до 
новото запослување не ќе поминат повеќе од 7 дена; 

2) ако работниот однос престанал поради отслу-
жување на воениот срок во постојаниот кадар на 
Југословенската народна армија, при повторното вле-
гување во работен однос се смета дека немало прекин 
во работниот стаж ако работникот повторно ќе влезе 
во работен однос во срок од 2 месеца, или ако прија-
вата заради занослување му биде поднесена на ор-
ганот на службата за посредување на трудот во срок 
од 30 дена од излегувањето од Југословенската на-
родна армија по отслужувањето на воениот срок. 

3) ако работникот на кој градежното претприја-
тие му дало отказ или одобрило неплатено отсуство 
оти се запираат работите поради зимата, по истекот 
на исплатеното отсуство или по престанокот на зи-
мата (во почетокот на сезоната) ќе се врати велнаш 
на работа односно повторно ќе заснове работен однос 
со истото претпријатие. 

По исклучок од одредбите ол ставот 2 на оваа 
точка, на новооснованите претпријатија им се при-
знаваат како материјални трошоци издатоците за те-

р е н с к и д о д а т о ц и з а п р в а т а година (12 месеци) р а -
бота н а п р е т п р и ј а т и е т о , б е з обѕир н а р а б о т н и о т с т а ж 

- на о д д е л н и р а б о т н и ц и и с л у ж б е н и ц и , 
ХИ. Издатоците за теренски додатоци за Работ-

н и ц и ге р а с п о р е д е н и и а р а б о т н и т е места за к о и се 
б а р а с т р у ч н а с п р е м а н а п о л у к в а л и ф и ц и р а н р а б о т н и к 
и за ^ н е к в а л и ф и ц и р а н и т е р а б о т н и ц и и п о м о ш н и т е 
с л у ж б е н и ц и — н е се п р и з н а в а а т к а к о м а т е р и ј а л н и 
т р о ш о ц и . 

По исклучок, можат да ги засметуваат во мате-
ријални трошоци издатоците за теренски додатоци за 
работниците распоредени на работните места за кои 
се бара стручна спрема на полуквалифициран работ-
ник, кои во состав на специјализирани групи со 
висококвалифицирани и квалифицирани работници 
ги испраќаат на теренски работи, и тоа најмногу 90 
динари дневно просечно по еден работник: 

1) монтажните претпријатија, односно монтажни-
те групи од точката I став 2 на оваа наредба; 

2) претпријатијата за поставана, реконструкција*, 
проектирање и инвестиционо одржување на теле-
фонско-телеграфските уреди — за работата на до-
ставање и одржување на воздушните телекомуника-
циони линии; 

3) железничките транспортни претпријатија — 
за работата на поставана и одржување на телеграф-
ско - те л еф он ек ите и сигурпосно-сигналните уреди; 

4) претпријатијата за градба и ремонт на елек-
трифицираните железнички пруги — за работата на 
монтажи; 

5) претпријатијата што вршат заштита од коро-
зија — за работата на вршење сервисни услуги; 

6) железничките градежни претпријатија и 
претпријатијата за одржување на пругите — само 
за работата на полагање и одржување на колосеци. 

Претпријатијата од претходниот став издатоците 
за теренски додатоци можат да ги засметуваат во ма-
теријални трошоци само за работниците распоредени 
на работните места за кои се бара стручна спрема на 
полуквалифицирги работник, што ги исполнуваат 
условите за работен стаж пропишани во точката XI 
од оваа наредба. 

Издатоците за теренски додатоци за работниците 
распоредени на работните места за кои се бара струч-
на спрема на полуквалифициран работник ќе им се 
признаваат со посебно решение што го донесува со-
јузниот државен секретар за работи на финансиите 
во согласност со секретарот на трудот на Сојузниот 
извршен совет во материјални трошоци и на дру-
гите стопански организации од точката I на оваа 
наредба-, ако поднесат докази дека такви работници 
им се неопходни за работа на терен, а не можат да 
ги прибават во местото на работилиштето или во 
неговата околина. 

Под условите од претходниот став ке се призна-
ваат издатоците за теренски додатоци и за неква-
лифицираните работници. 

ХИТ. Сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите во согласност со секретарот за трудот 
на Сојузниот извршен совет може да определи од-
делни стопански организации од точката I став 1 
од 10 до 16 и од точката XII став 2 од 2 до 6 на 
оваа наредба издатоците за теренски додатоци да 
можат да ги засметуваат во материјални трошоци 
и пред влегувањето во сила на оваа наредба но не 
порано од 1 април 1956 година. 

XIV. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престануваат да важат Одлуката за условите под кои 
издатоците за теренски додатоци се признаваат како 
материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/56) и Решението за условите под кои издато-
ците за дневници, теренски додатоци и паушали се 
признаваат како материјални трошоци на прети;-• а -
тијсгга во состав на Заедницата на стопанските прет-
пријатија на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55\ Ре-
шението за условите под кои издатоците за терен-
ски додатоци за полуквзлифицираните и неквали-
фицираните работници се признаваат во материјални 
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трошоци ^ С л у ж б е н лист на Ф Н Р Ј " , бр. 28/56) и 
натаму останува во сила. 

XV. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по об}рдавањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

Бр. 12342 
25 септември 1956 година 

Белград 
• Го заменува 

Државниот секретар за 
работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, с р . 

544. 
Врз основа на членот 32 од Уредбата за давање 

потрошувачки кредити на работниците, службени-
ците и на другите определени категории КОРИСНИЦИ 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 36/55) и членот 2 
однел I под а) точка 37 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и. републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 26/56). а во согласност со сојузниот д р ж а в е н се-
кретар за работи на Финансиите, Народната банка 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ГОДИШНИОТ ОДМОР ВО 1956/57 

ГОДИНА 

1 Кредити за подмирување на трошоците за го-
дишниот одмор можат да им се одобруваат во 1956/57 
година на работниците, службениците и другите 
определени категории корисници на потрошувачки 
кредити во периодот од 15 септември 1956 година 
до 31 март 1957 година заклучно. 

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

О. бр. 95 
17 септември 1956 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка, 
Војин Гузина, е. р. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ОД НАРОДНАТА БАНКА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ И 
ЗАМЕНА НА КОВАНИТЕ ПАРИ НА ДФЈ ОД 5, 2, 

1 и 9,50 ДИНАРИ 
Врз основа на чл. 17 ст. 2 точ. 2 од Уредбата за 

банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 4/54 и одлуката на Управниот одбор на Народ-
ната банка донесена на седницата од 24 јануари 
1956 година. Гувернерот на Народната банка го до-
несе на 11 септември т. г. следното решение: 

1) Народната банка во времето од 1 октомври до 
31 декември 1956 година да ги повлече од оптек 
кованите пари од цинк од 5, 2, 1 и 0,50 динари, из-
дание од 1945 година, и да ги замени со банкноти и 
ковани пари од курсовно издание; 

2) почнувајќи од 1 јануари 1957 година кованите 
пари од цинк од 5, 2, I и 0,50 динари, издание од 
1945 година, да престанат да бидат законско сред-
ство за плаќање; 

3) Народната банка да врши дополнителна за-
мена на кованите пари од цинк од 5, 2. 1 и 0,50 ди-
нари, издание од 1945 година, во времето од на-
тамошните три месеца, т. е. заклучно до 31 март 
1957 година. 

Замената на кованите пари од цинк. што се по-
влекуваат во смисла на ова решение. Народната 
банка ќе ја врши преку сите свои ф и л и ј а л и и ек -
спозитури како и преку сите други банки. 

Од Народната банка — Главна централа, 28 сеп-
тември 1956 година. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на чл. 11 и 13 од Уредбата за Југо-

словенската инвестициона банка, а во врска со 
членот 23 ст. 5 и членот 26 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ 
ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДМОР НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
I. Миличевић Чедо, директор на Заедницата на 

Југословенското електростопанство, се именува за 
член на Управниот одбор на Југословенската инве-
стициона банка, — како претставник на Сојузната 
индустриска комора. 

II. Јуричиќ Владо, директор на Југокомбинатот 
„Борово", се разрешува од должноста член на 
Управниот одбор на Југословенската инвестициона 
банка, бидејќи оди на двегодишно школување во 
Вишата стопанска школа во Загреб. 

III. Со ова се менува решението на Сојузниот 
извршен совет бр. 2116 од 5 јули 1956 година за 
именување членови на Управниот одбор на Југо-
словенската инвестициона банка. 

В. бр. 2230 
2 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

О Л СПУЖВЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 36 од 3 август 1956 година објавува: 

Одлука за начинот на управување и работење 
на Републичкиот фонд за станбена изградба; 

Одлука за определување органи за давање со-
гласност на прописите на републичките органи на 
управата за прекршоците; 

Одлука за определување делот од добивката на 
издавачките претпријатија што во 1956 година се 
уплатува во фондовите за унапредување на изда-
вачката дејност; 

Одлука за измена на Одлуката за определу-
вање оквирни тарифни стевеви и норми за препи-
шување општински такси и општински данок на 
промет; 

Решение за оснивање Републички iцентар за 
обучување на раководните кадрови во стопанството; 

Решение на Републичката изборна комисија за 
разрешувањето од должност на членовите на Око-
л и н а т а изборна комисија за Изборната околија 
Кулска ; 

Решение на Републичката изборна комисија за 
разрешувањето од должност од положбата претсе-
дател на Изборната комисија за Околија Смедерево. 

Во бројот 37 од 10 август 1956 година објавува: 
Решение за именување членови на Советот на 

Радио Белград; 
Решение за именување членови на Советот на 

Радио Приштина; 
Решение за доделување и расподелба на сред-

ствата за подобрување условите за користење на 
одморот на работниците и службениците; 

Решение за правото на упис на свршените уче-
ници од други училишта на в и ш и т е комерцијални 
училишта ; 
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Решение за времениот начин на оснивање на 
органите на непосредното управување со вишите 
комерцијални училишта; 

Решение за разрешувањето на досегашниот и 
именувањето на нов претседател на Изборната ко-
мисија на Околината Неготин; 

Правилник за траењето и текот-на училишната 
година; 

Правилник за уписот и школувањето во задол-
жителните и средните училишта за опт ито образ о-
вание и во средните стручни училишта; 

Правилник за условите под кои лицата под 16 
години возраст можат да се занимаваат со спортски 
риболов; 

Упатство за заверка на исправите загади упо-
треба во странство за целото подрачје на Око ли јата 
Белград; 

Извештај за резултатот на дополнителниот из-
бор на народен пратеник на Републичкиот собор на 
Народното собрание на Народна Република Србија 
во Изборната околија Пеќска; 

Објава од Републичката изборна комисија на 
Народна Република Србија за потврдената канди-
датура за избор .на набоден 4 платен на Ссбопот 
на производителите на Народното собрание на На-
родна Република Србија; 

Објава од Републичката изборна комисија на 
Народна Република Србија за потврдената канди-
датура за избор на народен пратеник на Соборот на 
производителите на Народното собрание на Народ-
на Република Србија; 

Исправка на Законот Зна органите на управата 
во Народна Република Србија. 

КАРО ЛУТЕ нови***: 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХР-

ВАТСКЕ 
„Нпродне новине", службени лист Р1г(родне Ре-

публике Хрватске, во бројот 41 од 31 јули 1956 го-
дина објавуваат: 

Упатство за начинот на објавување годишниот 
извештај на издавачките претпријатија и установи; 

Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за риболовот на мала сина риба; 

Правилник за дополнение на Правилникот за 
спроведување на Уредбата за издавање на граде-
жните и градежно-занаетчиските работи на изве-
дување преку јавно наддавање; 

IV конкурс за давање заеми од средствата на 
Републичкиот инвестиционен фонд со цел за уна-
предување на стопанството на стопански неразвие-
ните краишта. 

Во бројот 43 од 10 август 1966 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 44 од 15 август 1956 година објавуваат: 
Решение ' за именување претседател и членови 

на Комисијата за преглед на филмови; 
Упатство за измена и дополнение на Упатството 

за постапката за испраќање осигурените лица на 
лекување во здравствените установи и за начинот 
на укажување здравствени услуги на такви лица 
во здравствените установи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВМНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 15 од 14 јули 1956 година 
објавува: 

Одлука за определување републичките органи за 
вршење правата и должностите според чл. 50 од 
Законот за државната управа спрема постојните 
комисии; 

Одлука за определување републичките органи 
што вршат утврдени права и должности спрема 
установите што ги основале републичките органи; 

Одлука за височината на таксата што приватните 
сопственици на шумите за сечење во приватните 
шуми ја плаќаат во околискиот фонд за унапреду-
вање на шумарството во 1 рве година; 

Одлу-ча з а« определување и родено тот од годишни-
от износ на данокот на доход кој треба да се наплати 
за I II и III тримесечје на 1956 година; 

Одлука за> доделување и ра спол ел са на средства-
та за подобрување условите за користење одморот 
на работниците и службениците: 

Одлука за износот на д нези и пите за службени 
патувања и за височината на надоместоците поради 
одвоениот живот од фамилијата на службениците 
на републичките органи и установи: 

Решење за Прифатилиште за воспитно запуште-
ните машки деца и младина во Сараево; 

.Решение за оснивање Завод за учење странски 
ј азини; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за распоредување положбите што повлекуваат по-
л о ж е н додаток во гтосветно-чаучна служба; 

Упатство за начинот на избирање (лиценциран^) 
и за работата на комисијата за избирање машки 
пртлгт подни грла; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за испитната комисија за испитите на квалифици-
рсши и висококвал иницирани работници од селско-
стсп^ноката струка: 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
ЗР> испитната комисија за испитите на квалифипи-
рани и висококвалифшдирани работници од граде-
жната струка; 

Решение за изменување членови на Републичка-
та комисија за физичка култура; 

Состав на Советот за школство на Народна Ре-
публика Босна и Херцеговина. 

Во бројот 16 од 2 август 1956 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за организацијата и работењето на Извршниот со-
вет на НР БиХ; 

Уредба за пренесување работите според репу-
бличките прописи во надлежност на републичките 
органи на управата и на републичките совети; 

Уредба за определување републичките органи 
на управата и на републичките совети што ќе ги 
вршат работите според сојузните прописи што 'од 
републичкиот Извршен совет се пренесени на ре-
публичките ортани; 

Одлука за именување претседател и членови на 
одборите и комисиите на Извршниот совет на НР 
БиХ; 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Наредба за задолжително превентивно бележе-

ње на свињите и живината против чумата; 
Наредба за обврската за објавување на доку-

ментите од завршната сметка на стопанските орга-
низации; 

Правилник за надоместокот на патните трошо-
ци за судски излегувања извршени по барење на 
странката; 

Упатство за измени и дополненија на Упатство-
то за формата, содржината и начинот на пополну-
вање на исплатните листи и за нивното доставува*-
ње до органите на социјалното осигурување; 

Решение за определување театрите во НР БиХ 
што се сметаат како театри со мал колектив; 

Состав на Советот за култура на НР БиХ; 
Состав на Советот за здравје на Н Р БиХ; 
Состав на Советот за социјална заштита на НР 

БиХ; 
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Извештај на Изборната комисија на НР >БиХ за 
повторните избори за избор на народен пратеник 
во Соборот на производителите на Народното со-
брание на НР БиХ во Изборната околија Дрвар; 

Обрасци кон Упатството за начинот на одбира-
ње (лиценциран^) и за работата на комисијата за 
о д б п т њ е на машки приплодни грла. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

„Службен лист на НР Македонија" во бројот 17 
од 25 јуни 1956 година објавува: 

Правилник за извршување Уредбата за оснивање 
фонд за социјални установи; 

Решение за прогласување на заштитни рибо-
ловни ревирни и рибни плодишта на некои риболо-
вни соди иа територијата на НР Македонија; 

Решение з а одредување кои култури мож^т да се 
сеат непрочистен!! од плевели семиња. 

Во бројот 18 од 30 јуни 1956 тодина објавува: 
Уредба за начинот на осигурување дополнител-

ните средства за обезбедување правата на лицата 
што се наоѓаат времено вен работен однос: 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за дневниците и надокнадите - нг» судиите-порот-
ници: 

Одлука за престанување со работа на укина-
тите и за отпочнување со работа на новооснованигте 
републички органи на управата: 

Решение за Средното медицинско училиште з а 
аптгкарски помошници во Скопје; 

Решение,за прогласување Болницата за душев-
ни болести во Демир Хисар — Битолска околија з^ 
установа со самостојно финансирање; 

Решение за прогласување Детскиот дом -„Алек-
сандар Ранковиќ" во Валандово за установа со са-
мосто ј но финансирање; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за народен пратеник во Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на НРМ, 
одржани во Изборната околија Кочанска Ш . 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 15 од 31 ©»густ 1&56 година објавува: 

Решение за определувана положбата на дире-
кторот на Заводот за статистика и за назначување 
помошник на државниот секретар за внатрешни ра-
боти на Народна Република Црна Гора: 

Правилник за жигосување дрво, за издавање 
пр опратни ци и за контрола ка извозот и прометот 
ка дрво; , 

Решевме од Изборната комисија на НР Црна 
Гора за распишување дополнителни избори за из-
борните околии Никшиќ и Иван град. 

Во бројот 16 од 15 август 1966 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 

организацијата и работењето на Извршниот совет; 
Уредба за укинување на Научното друштво еа 

Нар"-на Република Црна Гора: 
Уредба за укинување на Станицата за заштита 

на потени јата на Народна Република Црна Гора: 
Одлука за оснивање на Републичкиот фонд за 

патент,"*: 
Одлука за определување максимален опсег на 

сечатл нп техничка дрво од лис јари и на огревно 

дрво во шуми од општонародниот имот и на макси-
мални! опсег на сечата на дрво во приватни шуми; 

Упатство за начинот на користење на регресот 
во електростопанството во 1958 година; 

Решение за престанок со работата на Домот за 
воспитување на деца во Доња Ластва; 

Решение за примањата во натура што се соста-
вен дсп од платата во нивната парична вредност; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за оснивање Биро за уредување на шумите; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за основање Секпша за уредување на п о р о б е 
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53-2. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките ор-
гани на управата — — — — — — 745 

533. Уредба за управите за приходи — — — 747 
534. Уредба за управување со фондовите за 

води . — — — — — — — — — 740 
535. Уредба за измени и дополненија на Тари-

фата за данокот на промет — — — — 751 
536. Одлука за овластување на одборите на 

Сојузниот извршен совет да даваат согла-
сност на правилниците и другите акти на 
сојузните органи на управата и на.само-
стојните установи и организации — — 752 

537. Одлука за овластување оддели:! секрета-
р и ј а т на Сојузниот извршен со<зет да до-
несат правилник за својата внатрешна 
организација — — — — — — 

538. Одлука за. дополнение на Одлуката за 
ограничување на трошењето и за употреба 
на средствата од определен* ите фондови 
во 1956 година — — — — — — — 

539. Одлука за употреба на средствата од при-
донесот на промет на жита и производи 
од жита — — — — — — — — — 

540. Одлука за дополнение на Одлуката за 
расподелба на вкупниот приход на прет-
пријатијата во состав на Заедницата на 
Југословенските железници 

541. Одлука за давање премии на сезонските 
пансионски угостителски претпријатија и 
дуќани — — — — — — — — — 

542. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за продажбите цем>и на житата 
и на производи од жита — — — -— — 

543. Наредба за условите под кои издатоците 
. за теренски додатоци ма работниците и 

службениците на стопанските организации 
се признаваат како материјални трошоци 

544. Упатство за давање кредити за подмиру-
вање на трошоците за годишниот одмор 
во 1956'57 година — 

545. Соопштение од Народната банка за повле-
кување и замена на кованите пари на 
ДФЈ од 5, 2, 1 и 0.50 динари 
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