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145. 
Врз основа на одделот 4 главата XXVI на Соју-

зниот општествен пла-н за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ ВО 

СТОПАНСТВОТО 

I. Општи одредби 
Член 1 

Фондовите за кадрови во стопанството се: Соју-
зниот фонд за кадрови во стопанството, републич-
ките фондови за кадрови во стопанството, околи-
ските фондови за кадрови во стопанството, Фондот 
за кадрави при Генералната дирекција на Југосло-
венските железници, Фондот за кадрови при Гене-
ралната дирекција на поштите, телеграфите и те-
лефоните и Фондот за кадрови при Управата за4 

работи на воената индустрија на Државниот се-
кретаријат за работи на народната одбрана. 

Извршниот совет на Народна Република Црна 
Гора може да реши во Народна Република Црна 
Гора да постои само републички фонд за кадрови 
во стопанството. 

Член 2 
Средствата на фондовите за хадомга г.о стопан-

ството (во натамошниот текст: фондовите) служат 
еа давање помош за подигање, проширување и 
опрема на стручните училишта и нивните работил-
ници и домови во кои се подготвуваат кадрови во 
стопанството, за давање^ помош за систематско 
стручно усовршување на кадровите во стопанство-
то, како и за давање помош за редовна издршка на 
стручните училишта во случаите предвидени со 
оваа уредба 

Член 3 
Средствата на фондовите се формираат од при-

донесот за кадрови во стопанството и од други при-
ходи предвидени со оваа уредба. 

Средствата на фондовите можат да се употре-
бат само за намените предвидени со оваа уредба. 

Член 4 
За секој фонд се донесува програма за употреба 

ца средствата за една или повеќе тодини. 
Член 5 

Приходите и расходите на фондот се предви-
дуваат и одобруваат со годишната претсметка на 
фондот врз основа на програмата за употреба на 
Средствата. 

Член 6 
Средствата на фондот непотрошени во текот на 

една година се пренесуваат во наредната година, 

Член 7 
Управувањето со фондовите се засновува врз 

начелата на општественото управување. 

Член 8 
Секој фонд има свои правила, 

Член 9 
Фондот е правно лице. 
Фондот за своите обврски одговара со сите свои 

средства. 
П. Средства на фондовите 

Член 10 
Средствата на фондовите се формираат: 
1) од придонесите за кадрови во стопанството, 
2) од дотациите на политичкотериторијалните 

единици, на стопанските и општествените органи-
зации, 

3) од интересите на средствата на фондовите^ 
вложени ка ј банката, 

4) од завештанија^, подароците и прилозите 
од граѓаните. 

Член 11 
Придонесот за кадрови во стопанството го пла-

ќаат сите стопански организации, земјоделски за4 
други и шумски стопанства без оглед дали се орга-^ 
низирани како претпријатија или како установи со 
самостојно финансирање (во натамошниот текст: сточ 
ланските организации) 

Придонесот за кадиови во стопанството го пла-^ 
ќаат и приватните занаетчиски и приватните угости-
телски дуќани, приватните сопственици на патни 
моторни возила што се занимаваат со јавен превоз, 
како и приватните бродосопственици што се зани-
маваат со јавен превоз во поморската и внатрешна-
та пловидба (во натамошниот текст: приватните 
дуќани). 

Член 12 
Основица за пресметување придонесот за ка-

дрови во стопанството што го-плаќаат стопанските 
организации е износот на исплатените плати пре-
сметани по време или ефект врз основа на тарифни-
те ставови односно личниот доход на работниците и 
службениците. 

По ирклучок од одредбата од претходниот став,, 
основица за пресметување придонесот за кадрови 
во стопанството што го плаќаат трговските претпри-
јатија и дуќани што се занимаваат со внатрешен 
промет на стоки и угостителските претпријатија и 
дуќани, како и продавниците на производните прет-
пријатија, е износот на остварениот промет по од-
бивање на данокот на промет. 

Приватните дуќани го плаќаат придонесот за 
кадрови во стопанството од основицата спрема која 
го плаќаат и данокот на доход 

Нормите на придонесот за кадрови во стопан-
ството се утврдуваат со сојузниот општествен план. 

Член 13 
Стопанските организации го пресметуваат при-

донесот за кадрови во стопанството по нормата што 
важи за нивната основна дејност, освен земјодел-
ските задруги што го плаќаат придонесот за ка-
дрови во стопанството по единствена норма за це-
локупната своја дејност. 

Член 14 
Стопанските организации го плаќаат придоне-

сот за кадрови во стопанството во сроковите и на 
начинот пропишан за наплата на приходите на бу-
џетите и фондовите од стопанските организации. 
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Приватните дуќани го плаќаат придонесот за 
кадрови во стопанството во сроковите и на начинот 
определен за плаќање на данокот на доход. 

Член 15 
Придонесот за кадрови во стопанството, освен 

придонесот што го плаќаат претпријатијата од чле-
нот 17 на оваа уредба, се распределува на Сојуз-
ниот фонд и на републичките и околиските фон-
дови. 

Од вкупниот придонес од претходниот став на 
Сојузниот фонд му припаѓаат 20%, а остатокот се 
дели на републичките и околиските фондови. 

На републичкиот фонд му припаѓа дел од при-
донесот што го плаќаат стопанските организации и 
приватните дуќани од територијата на народната 
република, а на околискиот фонд дел од придоне-
сот што го плаќаат стопанските организации и при-
ватните дуќани од подрачјето на околијата. Ако 
стопанска организација во свој состав има издвоени 
погонски или деловни единици, придонесот за ка-
дрови во стопанството за тие единици, по одбивање 
на делот што му припаѓа на сојузниот фонд, му 
припаѓа на фондот на онаа република односно око-
лија на чија територија односно подрачје се нао-
ѓаат тие погонски или деловни единици. 

Со прописи на републичкиот извршен совет' се 
определува кој дел од придонесот му припаѓа на 
републичкиот Фонд, а кој на околиските фондови. 
Делот од придонесот што им припаѓа на околиски-
те фондови се определува во еднаков процент за 
сите околиски фондови во републиката и не може 
да биде помал од 50% од вкупниот износ на придо-
несот што го плаќаат стопанските организации и 
приватните дуќани од подрачјето на околијата. 

Ако извршниот совет на Народна Република 
Црна Гора реши зо Народна Република Црна Гора 
да постои само републички фонд, остатокот на- при-
донесот, по уплатата во Сојузниот фонд, му припа-
ѓа во целост на републичкиот фонд. 

Член 16 
Расподелбата на придонесот за кадрови во сто-

панството на Сојузниот фонд и на републичките и 
околиските фондови (член 15) ја врши банката ка ј 
која стопанската организација го плаќа придонесот 
односно општинскг/га управа за приходи што го на-
платува придонесот од приватни дуќани. 

Ако стопанската организација има во свој со-
став издвоени погонски или деловни единици над-
вор од околијата во која е нејзиното седиште, таа 
е должна да ЈИГ доставува на банката ка ј која го 
плаќа придонесот за кадрови во стопанството по-
датоци за остварениот придонес посебно" за секоја 
од тие единици. Банката го распределува овој при-
донес на соодветните фондови спрема седиштето на 
погонските или деловните единици. 

Член 17 
Придонесот за кадиови во стопанството што го 

плаќаат претпријатијата во состав на Заедницата 
на Југословенските железници се уплатува во це-
лост во Фондот при Генералната дирекција на Ју -
гословенските железници. 

Придонесот за кадрови во стопанството што го 
плаќаат претпријатијата во состав на Заедницата 
на стопанските претпријатија на ,Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони се уплатува во це-
лост во Фондот при Генералната дирекција на Ју -
гословенските пошти, телеграфи и телефони. 

Во Фондот за ка 77пози при Управата за рабо-
ти на воената индустрија го уплатуваат придоне-
сот за кадрови оние претпријатија што претежно 
произведуваат за воени потреби (член 2 од Уред-
бата за стопанските претпријатија што произведу-
ваат за определени потреби на Југословенската на-
родна армија - ,.Службен лист на ФНРЈ", бр 53/53^. 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана во спогодба со сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите и со секретаријатот 
за просвета и култура на Сојузниот извршен совет 

определува кои претпријатија претежно произведу^ 
наат за воени потреби. 

Член 18 
Банката кај која стопанските организации го 

плаќаат придонесот за кадрови (член 16) е должна 
секој 5-ти и 25-ти во месецот да изврши расподелба 
и уплата на наплатениот придонес на сметките од 
соодветните фондови, согласно одредбите од оваа 
уредба. 

Член 19 
Средствата на Сојузниот фонд и на републич-

ките и околиските фондови се водат ка ј банката 
што го извршува буџетот на соодветната политич-
котериторијална единица, а средствата на Фондот 
ири Генералната дирекција на Југословенските же-. 
лезници, на Фондот при Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните и на Фондот 
при Управата за работи на воената индустрија -^ 
ка ј Главната централа на Народната банка, 

Член 20 
Народната банка води евиденција на уплатите 

на придонесот за кадрови во стопанството по фон-
довите. 

Народната банка е должна за Сојузниот фонд 
да ,води и евиденција на уплатите на придонесот 
по народните републики, а за републичките фон-
дови и по околиите. 

Ако придонесот за кадрови во стопанството не 
се уплатува односно ако средствата на околискиот 
фонд не се водат кај Народната банка, банката кај 
која придонесот се уплатува односно банката кај 
која се водат средствата на околискиот фонд е дол-
жна да П ги доставува на Народната банка, сшфед 
упатствата што ќе ги пропише таа, податоците по-
требни за водење на евиденцијата. 

III. Намена и употреба на средствата на фондовите 
Член 21 

Средствата на Сојузниот фонд се употребуваат: 
1) за давање помош за преземање мерки што се 

^ д посебно значење за унапредувањето на струч-
ното оспособување на кадровите за стопанското од 
целата земја; 

2) за давање помош на републичките фондови 
за подигање, поголеми проширувања и опрема на 
стручните училишта и нивните работилници и до-
мови во кои се подготвуваат кадрови за столлн-
ството, ако средствата на републичките фондови 
не се достаточни за тие цели и ако во постојните 
училишта во земјата не е можно да се обезбеди 
школување на соодветните кадрови потребни за 
стопанството; 

3) за давање помош на установите и организа-
циите што се занимаваат со систематско стручно 
усовршување на кадровите во стопанството за це-
лата земја. 

Член 22 
Средствата на републичкиот фонд се употребу-

ваат: 
1) за давање помош за преземање мерки што 

се од значење за унапредувањето на стручното 
образование на кадровите за стопанството од под-
рачјето на повеќе околии или за стопанството во 
народната република; 

2) за давање помош на околиските фондови за 
подигање, проширување и опрема на стручните 
училишта и нивните работилници и домови во кои 
се подготвуваат кадрови за стопанството, ако сред-
ствата на околиските фондови не се достаточни за 
тие цели; 

3) за давање помош на установите и организа-
циите што се занимаваат со систематско стручно 
усовршување на кадровите во стопанството од под-
рачјето на повеќе околии или целата народна ре-
публика. 

Член 23 
Средствата на околискиот фонд се употребу^ 

ваат: 
1) за давање помош за подигање, проширување 

и опрема на стручните училишта џ врвните 



Среда, 27 март 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 13 - Страна 228 

тилн,. и домови во кои се подготвуваат кадрови 
ва стопанството; 

2) за давање помош за систематско стручно усо-
вршување на кадровите во стопанството, со тоа за 
ш и е цели да може да се употребат најмногу 10% 
од вкупниот придонес за кадрови што му припаѓа 
на околискиот фонд; 

3) за давање помош за подмирување на функ-
ционалните расходи на стручните училишта и нив-
ните работилници и домови во кои се подготвуваат 
кадрови за стопанството. 

Средствата на гколискиот фонд можат да се 
употребат и за давање помош за подигање, про-
ширување и опрема на стручните училишта и нив-
ните работилници и домови на подрачјето на друга 
околија ако. е околијата од чиј фонд се даваат сред-
ства заинтересирана за кадровите што се подготву-
ваат во тие училишта. 

Член 24 
Средствата на републичките и околиските фон-

дови можат да се употребат и за потполна или де-
домична редовна издршка на одделни стручни учи-
лишта и нивни работилници и домови, ако прет-
ходно го одобри тоа републичкиот извршен совет. 

Ако два или повеќе фондови преземат на пот-
полна или деломична редовна издршка стручни 
училишта во смисла на претходниот став, со дого-
вор меѓу тие фондови се утврдува делот на сред-
ств-ата со кој секој од нив учествува во редовната 
издршка на тие училишта. 

Републичкиот извршен совет може, по потреба, 
да донесе поблиски прописи, за регулирање на од-
носите меѓу фондовите и околиите во врска со за-
едничката издршка на струтштгге училишта во сми-
сла на овој член. 

Член 25 
Средствата на Фондот при Генералната дирек-

ција на Југословенските железници и на Фондот 
при Генералната дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните се употребуваат за подигање, 
проширување и опрема, како и за редовна издршка 
на стручните училишта и нивните работилници и 
домови во кои се подготвуваат кадрови за потре-
бите на Југословенските железници и на поштите, 
телеграфите и телефоните. 

Употребата на средствата на Фондот при Упра-
вата за работи на воената индустрија ќе се опре-
дели со правилата на тој фонд. 

Член 26 
При доделувањето на средства од фондот орга-

нот на управувањето со фондот може да ја опре-
дели поблиската намена на тие средства, како и 
условите под кои можат да се трошат тие средства. 

Член 27 
Средствата на фондовите не можат да се упо-

требат за подмирување на управно-административ-
ните расходи на фондовите. 

Средствата за управно-административните ра-
сходи на фондовите се обезбедуваат, и тоа: 

1) за Сојузниот фонд — во претсметката на Се-
кретаријатот за. просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет; 

2) за републичкиот фонд — во претсметката 
н-а републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на школството; 

3) за околискиот фонд — во буџетот на око-
лијата. 

IV. Управување со фондовите 
Член 28 

Со фондот управува управен одбор. 
Член 29 

Членовите на управниот одбор на Сојузниот 
фонд ги именува Сојузниот извршен совет. 

Членовите на управниот одбор на Сојузниот 
фонд се именуваат од редот на лицата што ќе ги 
предложи сојузните стопански комори односно 
сојузите на коморите, Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ и Централното веќе на Сојузот на синдика-
тите на Југославија 

Сојузниот извршен совет може да именува и 
други лица за членови на управниот одбор на Со-
јузниот фонд. 

Во управниот одбор на Сојузниот фонд влегуч 
ваат и претседателите на управните одбори на ре Ј 

публичките фондови. 
Член 30 

Управниот одбор на Фондот при Генералната 
дирекција на Југословенските железници односно 
на Фондот при Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните се состои од членови што 
ги именуваат органите на управувањето од тие ди-
рекции, од двајца членови што ги именува Цен-
тралниот одбор на соодветната синдикална органи-
зација и од членови што ги именува Сојузниот из-
вршен совет. 

Бројот на членовите на управниот одбор што ш 
именуваат органите на управувањето на генерал-ч 
ните дирекции се определува со правилата на фон-4 
довите. 

Член 31 
Членовите на управниот одбор на Фондот при 

Управата за работи на воената индустрија ги име^ 
нува државниот секретар за работи на народната од-4 
брана. 

Член 32 
Членовите на управниот одбор на републичкиов 

фонд ги именува републичкиот извршен совет. 
Членовите на управниот одбор на републичкиот 

фонд се именуваат од редот на лицата што ќе ги 
предложат сојузните и републичките стопански ко-
мори, републичкиот совет на Сојузот на синдикат 
тито на Југославија, републичките главни задружни 
сојузи, републичкиот совет надлежен за работите 
на школството и републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на трудот. 

Републичкиот извршен совет може да именува 
и други лица за членови на управниот одбор на ре^ 
публичкиот фонд. 

Член 33 
Членовите на управниот одбор на околискиот? 

фонд ги именува народниот одбор на околијата. 
Членовите на управниот одбор на околискиот? 

фонд се именуваат од редот на народните одбора 
ници на двеста собора на околијата, од редот на чле-^ 
новите на советот надлежен за работите на школ^ 
ството и од советот надлежен за работите на тру-
дот на народниот одбор на околиј гуга, од редот на 
лицата што ќе ги предложи околискиот синдика-
лен совет, од редот на" лицата што ќе ги предложат 
работничките совети на оние претпријатија што ќе 
ги определи советот надлежен за работите на школ-

, ството на народниот од бол на околијата, како и од 
редот на лицата што ќе ги предложат управните 
одбори на околиските стопански комори и околи-
скиот задружен сојуз. Во управниот одбор можат 
да бидат именувани и други лица од редот на гра-
ѓаните што можат да придонесат за извршување 
на задачите на управниот одбор, 

Член 34 
Бројот на членовите на управниот одбор на Со-

јузниот, републичкиот односно околискиот фонд го 
определува извршниот совет односно народниот од-
бор на околијата. 

Член 35 
Управниот одбор на фондот ги врши следниве 

работи: донесува правила, програма за употреба на 
средствата, претсметка и завршна сметка на фон-
дот, се грижи за извршувањето на претсметката на 
фондот, го организира работењето на фондот и 
врши други работи во врска со работата на фондот. 

Член 36 
Членовите на управниот одбор на фондот од 

своите редови избираат претседател и негов за-' 
меник. \ 

Фондот го претставува претседателот на управ-
ниот одбор. 

Член 37 
Седниците на управниот одбор ги свикува прет-

седателот, 
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Претседателот е должен да свика седница и по 
барање од една третина на членовите на управниот 
одбор на фондот или по барање од органот надле-
жен за работите на школството. 

Управниот одбор на фондот одлучува во сед-
ници на кои се присутни најмалку половина чле-
нови на управниот одбор. 

Член 38 
Административните и сметководствените работи 

за Сојузниот фонд ги врши1 Секретаријатот за про-
света и култура на Сојузниот извршен совет, а ад-
м,инистративните и сметководствените работи^ за 
републичкиот односно за околискиот фонд ги врши 
републичкиот односно околискиот орган на упра-
вата надлежен за работите на школството. 

Член 39 
Со правилата на фондот поблиску се опреде-

лува начинот на управувањето со фондот и на ра-
ботењето на фондот. 

Правилата на Сојузниот фонд, на Фондот при 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници, на Фондот при Генералната дирекција на 
поштите, телеграфите и телефоните и на Фондот 
при Управата за работи на воената индустрија ги 
одобрува Сојузниот извршен совет, правилата на 
републичкиот фонд ги одобрува републичкиот из-
вршен совет, а правилата на околискиот фонд на-
родниот одбор на околијата. 

V. Програма, претсметка и завршна сметка на 
фондот 
Член 40 

Програмата за употребата ^а средствата на фон-
дот содржи основни смерници за употребата на сред-
ствата на фондот за една или повеќе години. 

Програмата се утврдува спрема состојбата ^на 
кал роните во стопанството и потребите за тие ка-
дрови 

Член 41 
Со претсметката на фондот се определуваат 

средствата што го текот на еди а година ќе се упо-
требат за извршување на задачите утврдени со 
програмата за употреба на средствата на фондот. 

Член 42 
Со цел за составување на програмата и на прет-

сметката на фондот, управниот одбор на фондот 
прибавува предлози и мислења за употребата на 
средствата на фондот од стопанските комори, задру-
жните сојузи, организациите и установите заинте-
ресирани за употребата на тие средства. 

Составената програма и претсметката на секој 
фонд им се доставува заради ставање забелешки 
на стопанските комори и на задружниге сојузи што 
доставиле предлози и мислења за употребата на 
средствата на'фондот. 

Ако управниот одбор на фондот не ги усвои за-
белешките од организациите од претходниот став, 
ќе го извести за тоа органот што ја одобрува програ-
мата односно претсметката на фондот, 

Член 43 
Наредбодавец за извршување на претсметката 

на фондот е старешината на органот на управата 
што врши административни сметководствени работи 
на фондот (член 38) 

Со правилата на фондот или со одлука на 
управниот одбор на фондот може да се предвиди за 
исплати за определени намени или за исплати над 
определен износ да е потребна согласност од управ-
ниот одбор на фондот или од членот на тој одбор 
што ќе го определи тој 

Должноста на сметкополагач за извршувањето 
на претсметката на фондот ја врши лицето што е 
сметкополагач и за извршувањето на претсметката 
на органот на управата кој со оваа уредба е опре-
делен за вршење административни и сметководстве-
ни работи на фондот, 

Член 44 
Органот на управувањето на стручново учили-

ште и на неговиот дом за кој, според одредбите од 
оваа уредба, се обезбедуваат средства за редовна из-
дршка ед средствата на фондот, е должен во рамки-

те на вкупниот износ на средствата предвидени во 
претсметката на - фондот за редовна издршка на 
училиштето и домот да ја утврди претсметката на 
училиштето односно домот. 

Член 43 
По истекот на секоја година се составува завр-

шна сметка на фондот со извештај за работењето 
на фондот. 

Завршната сметка се составува врз основа на 
евиденцијата за приходите и расходите на фондот, 

Член 46 
Програмата за употреба на средствата, прет-

сметката и завршната сметка на Сојузниот фонд, 
на Фондот при Генералната дирекција на Југосло-
венските железници, на Фондот при Генералната 
дирекција на поштите, телеграфите и " телефоните 
и на Фондот при Управата за работи на воената 
индустрија, ги одобрува Сојузниот извршен совет. 

Програмата за употреба на средствата, прет-
сметката и зав-ршната сметка на републичкиот фонд 
ги одобрува републичкиов извршеа совет. 

Програмата за употреба на средствата, прет-
сметката и завршната сметка ега околискиот фонд 
ги одобрува народниот одбор на околијата. 

Член 47 
Претсметката на фондот се составува и се извр-

шува на начинот што е утврден за составување к 
извршување на претекст ките со Основниот закон 
за буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1Ѕ/5Ф 
и со Уредбата за извршување на буџетот и за смет-
к ОБОД стоеното работење на државните орган?! и у-
с ганови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55 и 
53/56). 

Член 48 ' 
Средствата на фондот не можат да се трошат 

пред да се одобри претсметката на фондот. 
Ако до 31 декември во текуштата година не се 

одобри претсметката па фондот за наредната го-
дина, финансирањето на редовната издршка на 
стручните училишта и на нивните работилници и 
домови за кои, според одредбите на оваа уредба, со 
обезбедуваат средства за редовна издршка, како л 
финансирањето на другите неопходни погреби, ќе 
се врши привремено. 

Привременото финансирање се врши врз осно-
ва на привремената претсметка што ја донесува 
управниот одбор на фондот. 

Привремената претсметка се донесува за еден 
или три месеци, а во границите на расходите одо-
брени со претсметката еа фондот за последниот 
месец односно тримесечје на претходната година. 

Привремената претсметка ја одобрува надле-
жниот државен секретар за работи на финансиите 
односно советот за работи на финансиите на народ-
ниот одбор на околијата по прибавеното мислење од 
соодветниот орган надлежен за работите на школ-
ството. 

Привремена претсметка на фондот може да се 
донесе без програма за употреба на средствата. Оваа 
претсметка влегува во состав на редовната прет-
сметка на фондот за соодветната година. 

Член 49 
Наредбодавецот како и сметкополагачот на фон-

дот е должен да води евиденција за наплатените и 
потрошените средства на фондот, според прописи-
те за извршувањето на буџетот. 

Стручн,ите училишта и нивните домови, како и 
установите и организациите на кои ќе им се доде-
лат средства ед фондот, се должни примените и 
потрошените средства да ги евидентираат на посеб-
ни сметки во своето сметководство. 

Член 50 
Претсметката на фондот се извршува преку 

банката кај која се водат средствата на фондот 
(член 19). 

Член 61 
Контролата на уплатата на приходите џ на упо^ 

тревата на средствата од фондот ја вршат органите 
определени со Основниот за-кон за буџетите и Фи-
нансискиот инспекторат, 
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Ако органите од претходниот став утврдат дека 
средствата на фондот се употребуваат противно на 
нивната намена, соодветниот орган на управата на-
длежен за работите на финансиите ќе донесе реше,-
ние со кое ќе нареди запирање на натамошната 
исплата на ненаменски употребените средства. 

Против решението на околискиот орг-ан на у-ч 
правата надлежен за работите на финансиите до-
несено според претходниот став може да му се из ја-
ви жалба на републичкиот државен секретаријат 
за работи на финансиите во срок од 15 дена од де-
нот на доставувањето на решението. 

Решението со кое републичкиот и сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите ќе на-
редат запирање на натамошната исплата на нена-
менски употребените средства, е конечно 

Член 52 
Управниот одбор на фондот е должен да се 

грижи приходите на фондот да се наплатуваат во 
целост и средствата на фондот да се употребуваат 
за намените предвидени со претсметката на фондот. 

Член 53 
Наредбодавецот за извршување на претсметка-

та на фондот е должен на барање од управниот од-
бор на фондот да му поднесува на одборот извештаи 
за наплатените приходи и за потрошените средства 
на фондот. Ваков извештај наредбодавецот е дол-
жен да му поднесе и на соодветниот орган на упра-
вата надлежен за работите на финансиите кога овој 
ќе го побара тоа 

Управниот одбор на Сојузниот фонд и управ-
ните одбори на фондовите од членот 17 на оваа 
уредба се должни на Сојузниот извршен совет, на 
негово барање, да му поднесуваат извештаи за ра-
ботењето и за состојбата на фондот, а управните 
одбори на републичките и околиските фондови се 
дапжаи вакви извештаи да му поднесуваат на соо-
дветниот совет надлежен за работите на школ-
ството 

VI Преодни и завршни одредби 
Член 54 

Средствата на досегашните фондови при со-
јузната индустриска комора, Сојузната градежна 
комора и Сојузната сообраќајна комора чија упо-
треба не е одобрена со пресметките на тие фондови 
за 1956 и 1956 година се расподелуваат со состојбата 
на 31 декември 1956 година на Сојузниот фонд и 
на републичките фондови. 

Од средствата од претходниот став 20% му при-
паѓаат на Сојузниот фонд, а остатокот се расподе-
лува на републичките фондови, сразмерно со из-
носот на придонесот што во тие фондови го упла-
тиле стопанските организации и приватните дуќа-
ни од територијата на одделна народна република 
во текот на 1955 и 1956 година. 

Расподелбата на средствата според претходниот 
стасе ќе ја изврши сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите врз основа на пресметката 
на органите на управувањето на тие фондови. Овие 
органи се должни предлогот на претсметката да го 
достават во срок од 15 дена од денот на влегува-
њет-о во сила на оваа уредба. 

Член 55 
Средствата на досегашните фондови при Соју-

зната индустриска комора, Сојузната градежна ко-
мора и Сојузната сообраќајна комора чија употреба 
е одобрена со пресметките на тие фондови за 1955 
и 1956 година, а не се потрошени до 31 декември 
1956 година заклучно, се пренесуваат во околиските 
фондови на оние околии на чии подрачја се нао-
ѓаат установите и организациите на кои тие сред-
ства мм биле доделени. 

Распоредот на овие средства ќе го изврши На-
родната банка според налогот од органите на упра-
вувањето на досегашните фондови од ставот 1 на 
ОВОЈ ЧЛЕН, Органите на управувањето ќе и го до-

стават налогот наФ Народната банка ВФ срок од 15 
,дена ио влегувањето во сила на оваа уредба. 

Од средствата според ставот 1 од овој член око-
лискиот фонд е должен да ги намири обврските 
што произлегуваат од работите, набавките и услу-
гите извршени до 31 декември 1956 година на товар 
на тие средства. 

Средствата што ќе останат по намирувањето на 
обврските од претходниот став, ќе се распоредат со 
редовната или привремената претсметка на околи-
скиот фонд за 1957 година за истите намени за кои 
биле одобрени и во пресметките за 1955 и 1956 го-
дина. За промена на намената на овие средства е 
потребна согласност од републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на школството. 

Член 56 
,Средствата на досегашните фондови при репу-

бличките трговски, угостителски, селскостопански 
и занаетчиски комори и при републичките стручни 
здруженија на стопанските организации на патниот 
сообраќај затечени на 31 декември 1956 година, се 
пренесуваат на новооснованите републички фондови. 

Републичките фондови ги преземаат обврските 
на досегашните фондови при републичките тргов-
ски, угостителски, селскостопански и занаетчиски 
комори и на фондовите, при републичките струч-
ни здруженија на стопанските организации на пат-
ниот сообраќај доколку настанале до 31 декември 
1956 година во ра.мките на одобрените пресметки 
на тие фондови за 1956 година, како и 'обврските 
сторени по привременото финансирање на тие фон-
дови до влегувањето во сипа на оваа уредба. 

Член 57 
Придонесот за кадрови во стопанството кој про-

излегува од 1956 година, а ќе се наплати во 1957 го-
дина, ќе се расподели според одредбите на оваа 
уредба (чл. 15, 17 и 58. 

Ч и и 5С 
Републичкиот иззршен сове! може да реши 

средствата на републичкиот фонд да сс- употребат 
во 1957 година за редовна издршка на оние стручни 
училишта и нивни работилници и домови за кои во 
1956 година според досегашните прописи се подми-
рувани сите расходи од фондовите за кадрови во 
стопанството при републичките стопански комори. 
Во тој случај, по исклучок на членот' 15 од оваа 
уредба, републичкиот извршен совет може да одре-
ди Бо 1957 година во околиските фондови да се у-. 
платува и помалку од 50% од придонесот за кадрови 
во стопанството што го плаќаат стопанските орга-
низации и приватните дуќани од соодветните сто-
пански гранки. 

Член 59 
Републичките извршни совети ќе одредат, во 

срок од еден месец по влегувањето во сила на оваа 
уредба, кој дел од придонесот за кадрови му при-4 
паѓа на околискиот а кој дел на републичкиот фонд 
(чл. 15 и 58). 

Член 60 
Пресметките на фондовите за 1957 година ќе 

му се достават на органот надлежен за нивното одо-
брување најдоцна до 30 ј у н и 1957 година. 

По исклучок од одредбата на членот 5 од оваа 
уредба, пресметките на фондовите за 1957 година 
можат да се донесат и без програма за употреба на 
средствата. 

Член 61 
До одобрувањето на пресметките на фондовите 

за 1957 година привременото финансирање ќе се 
врши врз основа на одредбите од членот 48 на оваа 
уредба. 

Член 62 
Упатства за примена на оваа уредба ќе издава', 

по потреба, сојузниот Државен секретаријат за ра -
боти на финансиите во спогодба со Секретаријатот 
за просвета и култура на Сојузниот извршен совет 

Член 63 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за фондовите за к а д р и и 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ" "г 
27/5Ф). 
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Член 64 
Оваа уредба- влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Р. п. бр. 80 

25 март 1967 година 
Белград 

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

146. 
Брз основа на членот 32 од Царинскиот закон 

-(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 90/48 и 44/51) и чле-
нот 34 точка 3 од Уредбата за надворешнотргов-
ското работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/55), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УВОЗ И ПРОМЕТ НА ПАТНИЧКИ 

АВТОМОБИЛИ И МОТОРЦИКЛИ 
Член 1 

На увозот на патнички автомобили и моторци-
кли се плаќа царина пропишана со оваа уредба. 

Увозот од претходниот став не подлежува на 
пресметување и плаќање на разликата во цените 
врз основа на увозните коефициенти 

При увозот на производи од ставот 1 на овој 
член се плаќа данок на промет според посебни про-
писи. 

Член 2 
Царината според оваа уредба се плаќа на стран-

ската набавна цена на патничкиот автомобил одно-
сно моторцикл, вклучувајќи ги тука и сите тро-
шоци до југословенската граница, пресметана во 
динари по пресметковниот курс. 

Врз основицата пресметана на начинот од прет-
ходниот став се применуваат следните царински 
норми: 

1) за патнички автомобили: 
а) со волумен до 1.500 см3 — ^0% 
б) со волумен над 1.500 см3 - - 80% 

2) за моторцикли од сите видови и во-
лумен!; - - - - — 40% 

Член 3 
На увозот на патнички автомобили и моторци-

кли што граѓаните ги набавуваат од свои заштеди 
на странски средства за плаќање (дневници, плати, 
лични хонорари, хонорари според основот на автор-
ско право и сл.) а со кои се здобиле согласно ва-
жечките прописи, не се плаќа царина. 

Царина не се плаќа ниту" на патнички автомо-
били и моторцикли што се увезуваат за потребите 
на инвалидите според посебните прописи што ќе ги 
донесе Комитетот за надворешна трговија. 

Член 4 
Ако патничкиот автомобил или моторцикл ј 

бен во смисла на претходниот член, на кој и да е 
начин се отуѓи или му се отстапи на друго лице на 
употреба во срок од 5 години од денот на увозот, 
или се употреби за вршење транспортни услуги, 
сопственикот на автомобилот односно на моторци-
кл от ќе ја плати царината предвидена во членот 2 
од оваа уредба. 

Член 5 
Патнички автомобили со волумен над 2.000 см3 

не можѕгг да се увезуваат. 
По исклучок од одредбата од претходниот став, 

патнички автомобили со волумен над 2.000 см мо-
жат да се увезуваат само за потребите за репре-
зентација на сојузните и републичките претстав-
нички органи, како и на претставничките органи 
на автономните единици. 

Увоз на автомобили од претходниот став може 
да се врши само со посебно одобрение од Секрета-
ријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 6 
Како патнички автомобили во смисла на оваа 

уредба се сметаат сите видови автомобили што слу-

жат за превоз на патници а имаат најмногу 8 се-
дишта. 

Член 7 
Се овластува Секретаријатот за сообраќај и вр-

ски на Сојузниот извршен совет да може да доне-
сува прописи за видовите на патнички автомобили 
и моторцикли што се увезуваат според одредбите 
од оваа уредба. 

Член 8 
Во поглед на царинењето и царинската постапка 

при увозот на автомобили и моторцикли ќе се при-
менуваат важечките царински прописи, ако со оваа 
уредба не е предвидено поинаку. 

Член 9 
Оваа уредба ќе се применува на увозот на пат-

нички автомобили и моторцикли чие царинење се 
врши почнувајќи од денот на нејзиното влегување 
во сила 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 78 
23 март 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

147. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот 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 и 56/54), 
Сојузниот 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 („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56 и 53/56) 
во делот А место укинатите одредби на тар. број 30 
се пропишува нов тар. број 30, кој гласи: 

„30. Патнички автомобили и моторцикли и де-з 
лови за патнички автомобили и моторцикли: 

1) Делови за патнички автомобили и моторци-
кли 10%. 

2) А. патнички автомобили: 
до 1.000 см3 25% 
над 1.000 - 1.500 см3 40% 
над 1.500 - 2.000 см3 45% 
над 2.000 - 3.000 смѕ 54% 
над 3.000 см3 56% 

Б. моторцикли: 
мопеди до 50 см3 33% 
моторцикли од 50 — 176 см3 33% 
моторцикли над 176 см8 36% 

Забелешка: 
1) На. автомобилите и к^горциклите произве-

деш! во земјава од увезени делови и од делови про-
изведени во земјава, не се плаќа данок според точ-
ката 2 од овој тар. број. 

2) На патничките автомобили и моторцикли што 
наши граѓани ги добиваат од странство на подарок 
или ги набавуваат од странството за свои заштедени 
странски средства за плаќање, не се плаќа данок на 
промет при увозот, под услов патничките автомоби-
ли или моторциклите да служат за нивна лична 
употреба. 

Ако патнички автомобили УЛИ моторцикли на 
кој и да е кѕчјш се о^у/с.г или им се отстапат на 
други лица на употреба, мора да се пламти дзнош 
според овој тар. број и според тар. број 101 од Та^ 
рифата за данокот на промет. 
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Исто -така, ќе се плати данок според точката 2 
рд овој тар. број ако патнички автомобили се уп-о-
требат за вршење транспортни услуги. 

3) Стопанските, задружните и општествените 
организации, како и државните органи и установи, 
што за динарски средства за плаќање набавуваат 
патнички автомобили и моторцикли увезени од уво-
зни претпријатија или ^тђЈчшски претпријавија и 
дуќани, се должни да платат данок според тар. број 
101 од Тарифата за данокот на промет " 

Член 2 
Тарифниот број 101 се менува и гласи: 
„101. На прометот на патнички автомобили и 

моторцикли што државни органи и установи или 
стопански, задружни и општествени организации 
ќе ги купат со динарски средства за плаќање од уво-
зни претпријатија или од трговски претпријатија 
и дуќани, купувачите при набавката плаќаат данок 
на промет по нормата од 200% од набавната цена. 

Данокот според овој тарифен број се плаќа и во 
случај кога споменатите органи, установи и органи-
зации увезуваат како корисници автомобили и мо-
торцикли раставени на делови заради нивна мон-
тажа во земјава. 

Одредбите од претходните ставови се однесу-
ваат само на автомобилите и моторциклите што ќе 
се увезат по влегувањето во сила на овие прописи. 

На прометот на моторни возила (камиони, авто-
буси, патнички автомобили, автотрактори, моторци-
кли и др.), нивн-и приколички и нивни главни де-
лови (мотори, менувачки кутии, диференцијал!!, 
шасии и сл.) од странско потекло, како и на проме-
тот на машини, уреди, направи, инструменти и сл., 
ако како купувачи или како продавачи на наведе-
ните! производи се појавуваат приватни лица, се 
плаќа данок на промет според прописите што ги 
донесува сојузниот државен секретар за работи на 
финансиите". 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

ВЈ вањето во „Службен лист на ФНРЈ' ' . 
Сојузен извршен совет 

Р, П. бр. 79 
23 март 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито. с. р. 

148. 
Врз основа на главата XVI оддел 4 став 2 на 

Сојузниот општествен план за 1957 година, а во врска 
со членот 16 од Уредбата за краткорочните кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) и членот 27 од 
Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
68/46, 104/47), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ИНДИВИДУАЛ-

НИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ШТО ВО 1956 ГОДИНА ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
1. Народната банка, комуналните банки и ште-

дилници ќе им одобруваат кредити на индивидуал-
ните селскостопански производители што Е о 1956 
година претрпеле штета од елементарни непогоди 
и на кои по основот на оваа штета им е извршен от-
пис на данокот на доход од селското стопанство за 
1956 година. 

Кредитите од претходниот став ќе се одобруваат 
за набавка на храна за луѓе и на храна за добиток 
за потребите на домаќинството на барателот на кре-
дитот. 

2. Кредитите според оваа одлука можат да им 
се одобруваат само на оние индивидуални селско-
стопански производители^ што се способни да го 
исплатат кредитот од приходите од своето земјиште. 

Кредити нема да им се одобруваат на оние бара-
тели на кредит што имаат приход по основот на по-ч 
стојан работен однос или приход од самостојно за-
нимање, 

3. Износот на кредитот одобрен на индивидуал-
ните селскостопански производители според оваа 
одлука не може да премине 50% од катастарскиот 
приход што служи како основица за облог со дано-
кот на доход од селското стопанство. 

4. Кредитите дадени според оваа одлука мораат 
да бидат вратени до 31 декември 1957 "година. 

На одобрените кредити се плаќа интерес по нор-
мата од 2% годишно. 

5. За обезбедување враќањето на кредитот, ко-
рисникот на кредитот е должен на поверителот да 
му предаде бланко меница со свој потпис (акцепт), 
како и писмена изјава дека дозволува на неговите 
недвижности да се стави интабулација во корист на 
поверителот. 

6. Барателот на кредитот докажува со уверение 
од народниот одбор на општината дека има услови 
за добивање кредит според оваа одлука. 

7. Извршниот совет на народната република мо-
ж е да ти определи реоните (општините и околиите) 
на чие подрачје на индивидуалните селскостопански 
производители ќе им се одобруваат кредити според 
оваа одлука. 

8. Н а с е л б и т е , уверенијата, обезбедувањата ка -
х и на другите исправи, освен мениците, што се 
издаваат во врска со одобрувањето на кредитот 
според оваа одлука не се плаќа такса. 

9. Технички упатства за спроведување на оваа' 
одлука ќе издаде, по потреба, Народната банка. 

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

Р. п. бр. 77 
22 март 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с р, 

149. 
Врз основа на членот 5 од Уредбата за покрива-

ње на загубите што селскостопанското организации 
ќе ги претрпат од вонредните поплави и подземните 
води („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОКРИ. 
ВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ШТО СЕЛСКОСТОПАН-
СКОТО ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ ГИ ПРЕТРПАТ ОД 
ВОНРЕДНИТЕ ПОПЛАВИ И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

1. Во Наредбата за спроведување на Уредбата 
за покривање на загубите што селскостопански ор-
ганизации ќе ги претрпат од вонредните поплави и 
подземните води („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56), зад точката 5 се додава нова точка 5а, која 
гласи: 

„Како штета од точкава 3 на оваа наредба се 
подразбира материјалната загуба што за селскосто-
панската организација настанала со изостанув-ање 
на очекуваниот принос поради зафаќање на нејзи-
ното земјиште од вонредна поплава или од подзем-
на Бода во годината за која се бара покривање на 
загубата. 

Кахо очекуван принос од земјиште што е за-
фатено од поплава или од подземна вода се смета, 
по препило, најмалку просечниот принос за послед-
ните пет години на одделни селскостопански кул-
тури во општината на чие подрачје се наога земји-
штево на селскостопанската организација што било 
зафатено од поплава или од подземна вода. 

Штетата се пресметува во пари на тој начин 
што најпрво се утврдува бруто приносот во кило-
грами на селскостопански производи од оној вид 
култура со кој земјиштето било посебно и кој при-
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нос селскостопанската организација би го оствари-
ла од земјиштето зафатено од вонредна поплава 
или од подземна вода да немало поплава или под-
земна вода, земајќи го предвид просечниот приеос 
за последните пет години за тој вид култура, та од 
таа количина се одбиваат оние количини селскосто-
пански производи што селскостопанската организа-
ција ги добила од тоа земјиште, и тој остаток во ки-
лограми се помножува со бројот што претставува 
пазарна цена по килограм одделни производи по 
жетвата на подрачјето на околијата на кое се на-
оѓа седиштето на селскостопанската организација 
што имала загуба. 

Ако земјиштето било преорано и посеако со 
друг вид култура износот на штетата од претход-
ниот став се намалува за противвредноста на при-
носот од преораното земјиште пресметан по пазар-
ните цени, откога претходно се одбие вредноста на 
работите извршени во врска со одгледувањето на 
друг вид култура." 

2. Во точката 10 по ставот 2 се додава нов став 
3 кој гласи: 

„Ако височината на просечниот износ на пла-ч 
ти те од ставот 1 на оваа точка не може да се преч 
смета поради тоа што сите селскостопански органи-
зации од подрачјето на околијата претрпеле загу-
би во годината за која се бара покритие на загуба-
та, тогаш како просечен износ се зема просечниот 
износ на платите во истата година во една од со-
седните околии која според составот и конфигура-
цијата на почвата, како и според плодноста на зе-
мјиштето И е најслична на околијата на чие подра-
ч-је се наоѓа селскостопанската организација што 
бара покритие на загубата". 

3. Во точката 11 по ставот 3 се додава нов став 
4. кој гласи: 

- п л а н с к и т е работни задруги што поради вон-
редни поплави или подземни води имале загуби во 
1954 и 1955 година поради кои не можеле да им ја 
исплатат заработката на своите членови во висо-
чина на просечната плата од членот 4 на Уредбата 
за покривање на загубите што селскостопанската 
организации ќе ги претрпат од вонредните поплави 
и подземните води, можат во срок од 30 дена по 
влегувањето во сила на оваа наредба да бараат 
покритие на загубата настаната во тие години спо-
ред начелата што важат за покритие ца загубите од 
вонредни поплави и подземни води на другите сел-
скостопански организации." 

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

Бр. 2251 
14 март 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

150. 
Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за де-

визното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55), во врска со членот 7 оддел I став А по а) 
точка 3 алинеја 1 од Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/56, со согласност од Државниот секретаријат за 
работи на финансиите, Комитетот за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕТО СО СТРАНСКИТЕ СРЕД-
СТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ПРОИЗВОДНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ НА МАШИНОГРАДБАТА, НА ЕЛЕК-
ТРОМАШИНСКАТА ИНДУСТРИЈА И НА БРОДО-
ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА КАКО И ПРОИЗ-
ВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БРОДОГРАДБАТА 

НЕ ГИ ОСТВАРАТ СО ИЗВОЗ НА ОПРЕМА и 
услуга 

1. Во Наредбата за постапувањето со странски-
те средства за плаќање што производните органи-

зации на машиноградбата, на електромашниската 
индустрија и на бродо-градежната индустрија кака 
и производните организации на бродоградбата, ќе 
ги остварат со извоз на опрема и услуги („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/56) точката 2 се брише. 

2. Точката 4 се менува и гл. си: 
„Расподелбата на странските средства за пла-

ќање од збирната сметка на бродоградбата ја вр-
ши Југословенската банка за надворешна трговија? 
водејќи сметка за рентабилноста на работите, з а 
правците па извозот и за другите околности што 
се од влијание врз платниот биланс." 

3. Досегашните точ. 3—10 стануваат точ. 2—9. 
4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

одјавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
П. бр. 218 

19 март 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Комитетот за надворешна трговија, 

Хасан Бркиќ, с. р. 

151. 
Врз основа на членот 16 став 3 од Уредбата 

за градење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52, 
5/54 и 53/56), Секретаријатот за индустрија на Со-
јузниот извршен совет, со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

И РАБОТИ НА ИЗВЕДУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Отстапувањето на изведување на градежни об-

јекти и работи (во натамошниот текст: работиш се 
врши преку договори за градење, што се склучу-. 
наат врз основа на јавно наддавање, собирање на 
понуди или непосредна погодба. 

Член 2 
Како градежни работи во смисла на овој пра-

вилник се подразбираат и градежно-занаетчиските 
и градежно-монтажните работи, како и изведува-
њето на сите инсталации со цел за оспособување 
објекти за намената на која тие имаат да И служат, 

Член 3 
Државните органи и установи, установите со 

самостојно Финансирање, стопанските, задружните 
и општествените организации, како инвеститори,^ 
склучуваат договор за градење врз основа на јавно 
наддавање, освен во случаите предвидени со ово) 
правилник. 

Член 4 
Јавното наддавање не е задолжително: 
1) за градежно-занаетчиските и градежно-мон-

тажните работи чија вкупна вредност според одо-
брениот главен проект не го надминува износот од 
2 милиони динари, а за другите градежни работи 
— износот од 10 милиони динари; 

2) за итните работи без оглед на вредноста и 
тоа за: 

а) обезбедување на објектите што служат за 
осигурување од елементарни непогоди (несипи, сне-
гобрани, бреговски тврдини итн.); 

б) одржување на сообраќајниците; 
одржување на мелиорационото системи; 

г) одржување на регулационите објекти на во-
дотеците; 

д), адаптации по елементарните несреќи^ 
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ѓ) стабилизатори на почвата и на веќе изграде-
ните конструкции; 

е) градежни работи заради обезбедување на по-
стојниот технолошки пооцес на основната дејност; 

3) за посебните работи по одобрение од органот 
на управата надлежен за работите на градежни-
штвото на онаа политичкотериторијална единица 
чиј орган ја одобрил инвестиционата програма. 

Изведувањето на работите наведени во прет-
ходниот став инвеститорот може да го отстапи врз 
основа на собраните понуди, а ако е нивното изве-
дување од неодложна природа - и врз основа на 
непосредна погодба, по одобрение од органот на 
управата надлежен за работите на градежништвото 
на онаа политичкотериторијална единица чиј орган 
е надлежен за одобрување на инвестиционата про-
грама. 

Член 5 
Договор за градење може да се склучи само 

ако сите работи на еден градежен објект едновре-
мено се отстапуваат на изведување. 

По правило, изведување на сите работи му се 
отстапува на еден понудувач. Ако не се бара еден 
понудувач за сите работи, во објавата за јавното 
наддавање ќе се наведе кои работи можат да се 
отстапат посебно. 

По исклучок од одредбата на ставот 1, по одо-ч 
брение од органот на управата надлежен за рабо-
тите на градежништвото на онаа политичкотери-
торијална единипа 'чиј орган ја одобрил инвести-
ционата програма можат одделни занаетчиски ра-1 
боти на градежниот објект да се остават за да се 
отстапат подоцна. Во тој случај инвеститорот е 
должен во објавата за јавното наддавање да наведе 
из,речно кои работи се оставаат за подоцнежно до-
говарање. 

Член 6 
За работите на Југословенската народна армија 

одобрението според одредбите на членот 4 точка 3 
и членот 5 го дава Државниот секретаријат за ра-
боти на народната одбрана односно командата на 
армиската област, Командата на воената морнарица 
и Командата на военото воздухон ловство. 

Член 7 
Инвеститорот е должен претходно да подготви 

соодветен елаборат за работите чие изведување го 
отстапува. Составен дел на тој елаборат се ревиди-
раниот и одобрениот главен проект со сите технички 
и економски прилози и Општите услови за изве-
дување на работите. 

Општите услови за изведување на работите се 
пропишани како додаток на овој правилник и се 
задолжителни за содоговорачот. 

Со техничките услови, што се составен дел на 
ревидираниот проект, не можат да се менуваат про-
пишаните општи услови. 

Член 8 
Договорот за градење може да се склучи само 

до височина на пресметковната сума на одобрениот 
проект, која не смее да биде поголема од соодвет-
ната сума во одобрената инвестициона програма^ 

П. ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
Член 9 

Јав-ното наддавање се врши преку понуда што 
учесниците во јавното наддавање ги поднесуваат 
писмено врз основа на јавната објава за одржува^ 
њето на јавното наддавање. 

1, Објава за јавното наддавање и поднесуван^ 
на понуди 

Член 10 
Инвеститорот е должен јавното наддавање бла-

^ говремено да го објави во службениот вестите на 

Сојузната градежна комора. Инвеститорот може, 
покрај тоа, јавното наддавање да го објави к преку 
дневниот печат. 

Член И 
Објавата за јавното наддавање содржи особено; 
1) кој и каде го одржува јавното наддавање; 
2) предмет на јавното наддавање; 
3) пресметковна вредност на работите; 
4) предвидениот срок за завршетокот на рабсч 

тите; 
5) срок за поднесување на понуди; 
6) место, ден и час на јавното наддавање; 
7) каде може да се добие на увид односно да 

се набави елаборатот за јавното наддавање со на-
доместок на неговата вредност; 

8) износ на кауцијата што понудувачот треба 
да ја положи; 

9) известување за општинските такси за подне-
сување на понуда, ако таква такса треба да се 
плати, и 

10) известување дека понудувачите се должни 
да поднесат потврда од републичкото стручно гра-
дежно здружение односно од Сојузната градежна 
комора за подобноста, ако инвеститорот смета дека 
едно од тие уверенија е потребно. 

Член 12 
Денот на јавното наддавање мора да биде опре-

делен така ш^о од објавувањето на јавното надда-
вање во службениот весник на Сојузната градежна 
комора до јавното наддавање да поминат најмалку 
30 дена. 

За работите чија пресметковна вредност е по-
мала од 50 милиони динари јавното наддавање 
може да 6е одожи и по истекот на срокот од 15 дена 
по неговото објавување во службениот весник на 
Сојузната градежна комора. 

Сојузната градежна комора е должна примената 
објава за јавното наддавање да ја објави во срок 
од 8 дена од денот на приемот. 

Член 13 
По објавувањето на јавното наддавање инве^ 

ститорот е должен во срок од 3 дена да им ги 
стави на увид на понудувачите: 

1) Општите услови пропишани со членот 7 од 
овој правилник; 

2) главниот проект на работите ревидиран и 
одобрен според важечките прописи; 

3) ситуациониот план на градежниот објект а, 
по потреба, и другите елементи од инвестиционата 
програма; 

4) ценовникот на основните материјали за пре-
сметување на цената и на евентуалните разлики 
во вредноста на материјалот; 

5) техничкиот опис на работите за секоја по^ 
зиција од претсметката, без единичшгге цени што на 
проектантот му служеле за оценување на вредноста 
на работите; 

6) градежната дозвола издадена од надлежниот 
орган. 

На барање од понудувачот инвеститорот ќе даде 
и други потребни информации, ако располага со 
нив, како што се: климатските услови од кои за-
висат одделни специфични услови за градење, хи-
дролошките податоци, топографските карти, сообра-
ќајните услови и пристапи на градилиште и по-
требните подробности што не се составен дел на 
главниот проект. 

Ако со одобрениот проект се пропишуваат и 
посебни технички услови или посебни услови за 
изведување на специјални паботи, инвеститорот е 
должен и овие услови да им ги стави на увид на 
понудувачите, под услов со нив да не се менуваат 
туку само дополнуваат Општи е услови. 
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Член 14 
Во јавното наддавање можат да учествуваат: 
1) стопанските организации во рамките на сво-

јата дејност и ќапацитет; 
2) приватните градежно-занаетчиски дуќани за 

работите што и одговараат на нивната основна деј-
ност и на нивниот капацитет. 

Член 15 
Стопанските организации што сакаат да уче-

ствуваат во наддавањето, должни се да поднесат 
понуда во смисла на одредбите од овој правилник. 

Понудата за јавното наддавање мора да содржи: 
1) назив и точна адреса на понудувачот; 
2) назив на работите за чие изведување се 

поднесува понудата; 
3) понудената збирна цена за изведување на ра-

ботите (со цифри и букви); 
4) претсметка со единичните цени на понудува-

чот, составена на оригинална претсметка, со описот 
на работите, примена од инвеститорот; 

5) понудениот срок за извршување на работите, 
ако со огласот за наддавањето е предвидено и 
скратување на срокот. 

Понудата од претходниот став е полноважна 
ако е потпишана од страна на лице што е според 
важечките прописи овластено за тоа. 

Член 16 
Понудата ќ се поднесува непосредно на комисии 

јата за јавното наддавање на самиот ден на надда-
вањето или преку пошта. Понудата може да му се 
предаде и непосредно на инвеститорот — за коми-
сијата. 

Л о луд ата мора да биде ставена во посебно запе-
чатена обвивка со точно напишана адреса на инве-
ститорот и со видна ознака: „Не отворај", како и со 
назначување дека во обвивката се наоѓа понуда за 
јавно наддавање за изведување на односните рабо-
ти. 

Член 17 
Учесниците во јавното наддавање се должни 

пред поднесувањето на понуда да се запознаат со 
теренот за градење и со условите за работа на него. 

За јавното наддавање тие се должни кон пону-
дата, л надвор од нејзината запечатена обвивка, да 
поднесат: 

1) доказ за регистрацијата на Претпријатието 
или дуќанот; 

2) потврда за положената кауција во гарантно 
писмо од банката, како гаранција дека изведува-
чот на кој работата ќе му се отстапи ќе склучи со 
инвеститорот во определен срок договор за изведу-
вање на односните работи; 

3) овластување на претставникот на понудува-
чот што присуствува на наддавањето, дека може 
полноважно да го претставува понудувачот на јав-
ното наддавање и во негово име да ја потпише 
потребната изјава за прифаќање на Општите усло-
ви и записникот наддавањето, а ако понудата е 
испратена по пошта — изјавата на понудувачот 
дека му се познати Општите и техничките услови 
што се составен дел на елаборатот за јавното над-
давање (член 7) и дека овие,.во сЅ ги прифаќа; 

4) потврда за подобност издадена од страна на 
републичкото стручно градежно здружение односно 
ОД Сојузната грглдежна комора, ако е таа барана со 
објавата за јавното наддавање; 

5) документација за составот ,на расположивите 
основни средства за изведување на односните ра-
боти и з^ итт^ - - з техничка исправност, како и 
лоименичен попис на стручните раководни кадрови 
и збирен попис на другите кадрови што ќз учеству-
ваат во извв-^^ањето на односните работи, ако е тоа 
барано со објавата за јавното наддавање, 

Член 18 
Кауцијата за понудувачите изнесува 1% од 

пресметковната вредност на работите. 
Кауцијата се полага во гарантно писмо од баич 

ката. 
2. Постапка на јавно наддавање 

Член 19 
Јавното наддавање го врши комисија чиј прет-

седател и членови ги именува инвеститорот. Коми-
сијата се состои од најмалку тројца членови, од 
кои барем еден мора да биде овластен стручњак за 
изведување на работите што се предмет на надда-
вањето. Комисијата може да има посебен записничар 
- дактилограф кој не е член на комисијата. 

Членови на комисијата не можат да бидат лица 
во работен однос со понудувачот, кглсо ни проек-
тант или службеник на проект аптеката организација 
што ги проектирала односните работи, 

Член 20 
Јавното наддавање се врши во затворена про-

сторија. 
Покрај членовите на комисијата и записничарот 

на јавното наддавање можат да присуствуваат и 
лица што предале понуди, градежниот инспектор 
и претставници на републичкото стручно градежно 
здружение и на Сојузната градежна комора. 

Член 21 
Инвеститорот е должен на обвивката на стаса-

ните понуди да ги означи денот и часот на нивново 
стигнување и да И ги предаде на комисијата за јав-
ното наддавање неотворени најдоцна до часот опре-
делен за отворање на понудите. 

Член 22 
Понудите стигнати по почетокот на јавното над-

давање не се земаат во постапка. 
Исто така нема да се земат во предвид ни пону-

дите: 
1) што ги немаат сите уредни исправи и прило-

зи од членот 17 на овој правилник; 
2) со кои се отстапува од пропишаните услови; 
3) во кои се изоставени цените или не се опре-

делени точно и јасно; 
4) чии суми се над пресметковната сума на-

значена во објавата за јавното надавање 

Член 23 
Пред почетокот на јавното наддавање присут-

ните претставници на понудувачите и ги предаваат 
на комисијата своите полномошна во смисла на чле-
нот 17 од овој правилник. 

Полномошното не смее да биде постаро од 6 
месеци. 

Член 24 
Комисијата е должна пред присутните пону-

дувачи да утврди пред се: 
1) дали е комисијата правилно составена; 
2) дали е јавното наддавање извршено пропи-

сно; 
3) колку понуди стасале, како и имињата на 

понудувачите. 
Комисијата потоа ги проверува документите и 

соопштува КОИ понудувачи ги исполнуваат условите 
за наддавање и дали може да се одржи наддава-
њето. гИстовремено комисијата решава за враќањето 
на понудите и за отстранувањето од просториите за 
јавно наддавање на оние понудувачи што не ги 
исполнуваат условите од овој правилник. 

Член 25 
За јавното наддавање се потребни најмалку 

тројка по':-^дувач:1. 
Ако нема три уредни понудувачи, наддавањето 

не може да се одржи, туку се распишува ново јав-
но наддавање, а понудите и кауциите им се вра-
ќ^?? т-и т ^ ц у в а ч ч ч . з . Понудите се враќаат не-
отворени. освен понудите за кои дури потем 
нивното отворање се утврдило дека не можат да се 
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(земат во постапка поради отстапување од пропи-
шаните услови. 

Член 26 
Откога ќе утврди дека ќе може да се одржи 

наддавањето, комисијата пристапува кон отворање 
на понудите по редот на пристигањето и ги запо-
знава присутните понудувачи со содржината на 
понудите. Ако мнозинство на понудувачите го бара 
тоа, комисијата ќе ги соопшти или достави и едини-
чните цени на понудите, како за одделни така и за 
сите работи што се предмет на јавното наддавање. 

Член 27 
За јавното наддавање се води записник, во кој 

се внесуваат сите поважни факти. 
По завршеното наддавање записникот се чита 

и го потпишуваат - сите членови на комисијата и 
Присутните понудувачи. Присутните понудувачи 
имаат право да бараат во записникот да се внесат 
нивните забелешки З?Ј работата на комисијата, за 
текот на постапката на наддавањето, како и за са-
мата содржина на записникот. Ако некој од присут-
ните о7!бие да го потпише записникот, тоа изречно 
ќе се напомене во записникот. 

По потпишувањето на записникот понудувачите 
се должни да ја напуштат просторијата во која 
работи комисијата. 

Член 28 
Во продолжение на работата комисијата рас-

права за забелешките на понудувачите, врши ана-
лиза на поднесените понуди и расправа за тоа на кој 
понудувач, како најповолен, треба да му се отстапи 
изведувањето на работите. 

Најповолен понудувач не мора да биде нај-
евтиниот. 

г!Ко со анализа на понудите се утводат сметков-
ни грешки во понудата, комисијата ќе ја поправи 
кобната сум-а г-оз основа на предмерските количи-
ни и понудените цени на изведувачот, кои не мо-
жат да се менуваат. 

И за овој дел од работата се води записник. 

Член 29 
Комисијата може според понудите и другите 

елементи на елаборатите за јавното наддавање, да 
Ја цени реалноста на пресметките од понудувачи-
те на 'саботите, и воз основа на тоа да му предложи 
на инвеститорот да се поништи одржаното јавно 
наддавање. 

Член 30 
За одржаното јавно наддавање комисијата со-

ставува извештај, кој е должна во срок од 5 дена 
по одржаното наддавање да му го достави на ин-
веститорот, заедно со записникот за својата работа 
и со сите други документи од наддавањето. Изве-
штајот содржи мислење од комисијата за понудите 
и за одржаното наддавање, како и за тоа на кој по-
нудувач и поради што треба да му се отстапи изве-
дувањето на работите, или дека одржаното надда-
вање треба да се поништи. 

3. Второ јавно наддавање 
Член 31 

Ако првото јавно наддавање не успеало поради 
недостаточен број уредни понудувачи, ќе се одржи 
второ јавно надавање под исти услови и според ис-
тата постапка како и првото, во срок од 15—30 дена, 
смегсИќч од денот на објавувањето на второто јав-
но наддавање. ^ 

Член 32 
Ако ни второто јавно наддавање не успее, орга-

нот на управата надлежен за работите на градежни-
штвото на онаа политичкотериторијална единица 
чиј орган ја одобрил инвестиционата програма ќе 
донесе, по барање од инвеститорот, решение за тоа 
дали инвеститорот може односните работи да ги от-
стапи со непосредна погодба до износот на пресмет-
ковната сума на одобрениот проект, или треба 

основните услови (претсметката, срокот итн.) да 
ги измени и да распише ново јавно наддавање. 

4. Решение за отстапување на работите 
Член 33 

Инвеститорот е должен, во срок 8 дена по 
приемот на извештајот од комисијата, да донесе 
образложено решение со кое изведувањето на рабо-
тите му го отстапува на најповолниот понудувач, 
односно решение за поништување на одржаното 
наддавање, и да им го достави на сите учесници 
на јавното наддавање. 

По донесувањето на решението инвеститорот е 
должен во срок од три дена да им ги врати поло-
жените кауции на сите учесници на јавното надда-
вање, освен на оној учесник на кој му е отстапено 
изведувањето на работите. 

По барање од понудувачите инвеститорот е дол- . 
жен на понудувачите да им даде и препис од запи-
сникот и од извештајот на комисијата за изврше-
ното наддавање. 

Член 34 
Инвеститорот е должен препис од решението 

за отстапувањето на работите заедно со преписот од 
извештајот на комисијата за извршеното јавно 
наддавање, да им достави на Сојузната градежна 
комора и на републичкото стручно градежно здру-
жение, а на нивно барање и извод на сите понуде-
ни единични цени во сите позиции на работите што 
биле предмет на јавното наддавање. 

5. Жалби 
Член 35 

Ако учесниците во јавното наддавање сметаат 
дека нивните интереси се повредени поради тоа што 
јавното наддавање не е извршено според постапка-
та и на начинот што се предвидени со овој правил-
ник, можат во срок од 15 дена од денот на доставу-
вањето на решението да му изјави жалба на органот 
на управата надлежен за работите на градежни-
штвото на о-наа политичкотериторијална единица 
чиј орган ја одобрил инвестиционата програма. 

Жалбата МV се предава на инвеститорот што 
го донесол решението. 

Органот на управата на кој му е изјавена жал-
бата е должен по изјавената жалба да донесе ре-
шение во срок од 15 дена по приемот на жалбата. 

Член 36 
Ако со спроведената постапка на јавното над-

давање е повреден јавниот интерес, жалба од прет-
ходниот член можат да изјават и Сојузната граде-
жна комора или републичкото стручно градежно 
здружение. 

Ваква жалба може да се изјави во срок од 15 
дена по доставувањето на решението до Сојузната 
градежна комора односно од републичкото стручно 
градежно здружение. 

Член Ѕ7 
Ако решението за отстапувањето на изведува-

њето на работите биде поништено, ќе се смета ка-
ко да не е ниту одржано јавното наддавање. 

III. ПОСТАПКА ЗА ГОЛЕМИ И СПЕЦИЈАЛНИ 
ОБЈЕКТИ И РАБОТИ 

Член 38 
За објекти и работи во вредност над 500 мили-

г̂Ш динари, како и за специјални објекти без оглед 
на вредноста, инвеститорот е должен претходно јавно 
да распише конкурс заради утврдување на подоб-
носта на заинтересираните стопански организации 
за учествување во наддавањето. 

Решение за тоа дали некој објект може да се 
смета како специјален објект, донесува комисијата 
што го ревидирала и одобрила проектот на одно-
сниот градежен објект 
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Член 39 
Конкурсот се објавува согласно со членот 10 од 

овој правилник и со него се повикуваат заинтере-
сираните стопански организации да поднесат пода-
тоци за расположивите стручни кадрови, за сред-
ствата и искуството што го имаат во градењето на 
објекти од тој вид, како и други услови и податоци 
што можат да влијаат врз одлуката за подобноста. 

Срокот за поднесување пријава може да изне-
сува од 15—30 дена од денот на објавувањето на 
конкурсот. 

л Член 40 
Примените пријави ги цени комисијата што ја 

ормира инвеститорот. 
Комисијата се состоји од најмалку пет лица, 

од кои мораат да бидат: едното — овластен струч-
- њак што ќе го определи републичкото стручно гра-

,дежно здружение, второто — проектант и третото -
еден овластен стручњак. Другите членови ги име-
нува инвеститорот од редовите на стручњаци за 
извршување на односните работи. 

Член 41 
Комисијата за оценување на подобноста е дол^ 

;кна во стх)ќ од 10 лена по заклучувањето на прие-
мот на Пријавите да ги прегледа примените при-
јави и на инвеститорот да му поднесе извештај за 
тоа 

Конкурсот се смета дека успеал ако комисијата 
^ајце дека најмалку тооша понудувачи се подобни 
за изведување на односните работи. 

Член 42 
Инвеститорот е должен во срок од 5 дена по 

приемот на извештајот од комисијата да донесе 
решение за тоа кој може да учествува во наддава-
њето за изведување на односните работи. 

Против решението од претходниот став заинте-
ресираните стопански организации можат во срок 
ед 15 дена по доставувањето на решението да му 
изјават жалба на органот на управата надлежен 
за работите на градежништвото на онаа политич-
котериторијална единица чиј орган ја одобрил 
инвестиционата програма. 

Член 43 
Кога решението за тоа кој може да учествува 

во наддавањето ќе стане конечно во управната по-
стапка, инвеститорот го распишува јавното надда-
вање. 

На ова наддавања се применуваат одредбите од 
главата II на овој правилник, со тоа наддавањето 
да не мора да се објавува туку поканата да може 
непосредно писмено да им се достави на одбраните 
понудувачи, и како најповолен понудувач да се 
смета оној што поднесол најевтина понуда. 

Член 44 
Ако конкурсот за подобноста не успее или на 

наддавањето не дојдат потребен број одбрани по-
нудувачи, јавното наддавање ќе се" објави според 
одредбите од главата II на овој правилник како 
да не е одржан конкурсот. 

Решението за тоа инвеститорот е должен во 
срок од 3 дена да им го достави на сите учесници 
в о КОНКЗФСОТ. 

IV. СОБИРАЊЕ ПОНУДИ И НЕПОСРЕДНА 
ПОГОДБА 

Член 45 
Ако отстапувањето на изведувањето на рабо-

вите се врши врз основа на собирање понуди, инве-
ститорот е должен да повика писмено што повеќе 
соодветни стопански организации да ги поднесат 
своите понуди во срок од на1малку 7 дена,, а кон 
склучување на договор може да пристапи ане /побие 
понуди од најмалку 3 стопански организации, 

Ако првото повикување не успее, инвеститорот 
е ДОЛЖЕН да ГО повтори собирањето на понуди. Ако 
ни второто повикување не успее, инвеститорот може 
да склучи договор и врз основа на непосредна 
погодба. 

Член 46 
Собраните понуди ги цени комисијата форми-

рана согласно со членот 19 од овој правилник. 
Вт се друго впз отстапувањето на изведувањето 

на работите врз основа на собирање понуди согласно 
се применуваат одредбите на одделите 1, 2 и 4 од 
главата II на овој правилник. 

Член 47 
Ако останувањето на изведувањето на работите 

се врши со непосредна погодба, инвеститорот е 
должен пред пристапувањето кон изведување на 
работите да склучи со изведувачот писмен договор 
врз основа на општите услови и градежната до-
звола издадена од надлежниот оргат' 

Отстапувањето на изведувањето на работите 
м о ж е , л а се изврши со непосредна погодба и во 
случај на примена на одредбата од членот 4 точка 
3 на овој правилник, ако органот на управата над-
лежен за работите на градежништвото на онаа по-
литичкотеритооијадна единица чиј орган јс одобрил 
инвестиционата програма, определил дека отстапу-
вањето на изведувањето па работите треба да се 
изврши со непосредна погодба. 

V. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР 
Член 48 

Инвеститорот е должен во С/ЈОК од 10 дена, с г-
кога решение го за отстапуван сто на изведувањето 
на работите врз основа на јавното наддавање, со-
бчозњсч) га гонутч т и на непосредната погодба 
ќе стане конечно да склучи писмен договор со по-
нудувачот на кој според тоа решение треба да му 
се отстапи изведувањето на работите. 

Потврдата за тоа дека решението станало ко-
нечно, ја издава органот на,длежен за решавање 
по жалбата против тоа решение. 

Член 49 
општите и техничките услови за изведување 

1 работа по кои е о^ожано јавното наддавање 
се составен дел од договорот. 

Со договорот не можат да се менуваат условите 
по кт1 е о^г^-ш 0 тпркг,тп наддавање 

Во договорот ќе се наведе дека единичните цени, 
постигнати н^ таткото наддавање, се задолжителни 
за вршење пресметување на работите во согласност 
со општите услови. 

Член 50 
Инвеститорот е должен по чувањето на 

договорот да му ја врати на изведувачот поло-
жената кауција. 

Ако изведувачот одбие во срокот од членот 48 
на овој правилник да склучи договор, инвеститорот 
може да ја заложи положената кауција, а ако ин-
веститорот во тој срок не пристапи кон склучување 
на договор, изведувачот се разрешува од своите 
обво^ки што ги има спрема инвеститорот, задржу-
вајќи го правот на надоместокот за предизви-
каната штета. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 51 

Инвеститорот и изведувачот ќе се к а з к ^ за 
прекршок со парична казна до 10.000 динари ако 
склучат договор за изведување на работите про-
тивно на одредбите од овој правилник. 

За дејствијата од претходниот став ќе се кас пи 
со иста казна и раководителот на стопанската ор-
ганизација, како и друго одговорно лице во 1аа 
стопанска организација, 

АдмЈшистративно-казадната постапка се води 
според одредбите од Основниот закон за прекр-
шоците, 
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VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 52 

На отстапувањето на градежните работи од 
страна на државни органи и установи во вредност 
до 10 милиона диневи се применуваат одредбите од 
тавата VIII на Уредбата за извршување на буџетот 
и за сметководствената работана на државните ор-
гани и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55). 

Член 53 
Одредбите од овој правилник нема да' се при-

менуваат на јавните наддавања што се во тек и на 
договорите за градење склучени пред влегувањето 
во сита на овој правилник, 

Член 54 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 170 
21 февруари 1957 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, с. р. 

Елементи на квалитетот 
во о/0 

V 1 VI 

25 
к Р у д н и к 

н 4 П 
Р 
Р ве С 

Елементи на квалитетот 
^ В О Д/р 

Пепел Влага Сумпор 

2 2 
Р 

и ес 
"се 
Е а 

I. Кажеш 
Метарски парче 11,00 2,00 10,30 7.400 
јагленов опи коцка 11,00 3,00 10,20 7.200 
(Раша, Да- орев 10.00 4,00 10,29 7.000 
биќ, Пичан) грав 9,00 5,00 10,45 6 800 

ситен-пран 7,00 10,00 - 9,86 6.600 
ситенчнепран 14.00 6,00 9,25 5.700 
цвет — Раша 14,80 18,50 9,00 3.830 

цвет-- Пичан 14.00 16,00 9,00 4.300 

П. Мрки; 
Кахањ: 
— сепарација 

парче 25.00 8,50 2,10 . 5.400 
коцка 26,00 9,00 2,30 5.150 

орев 23,00 11,00 2,00 4.500 
грав 29 00 14,00 1,80 2.900 

ситен 30,00 15,50 1,60 1.750 
прав 30,00 20,00 1,68 1.650 

ровен 32.00 8,00 1,90 4.000 
отпаден 53,00 16,00 1,90 400 

152. 
Врз основа на главата XXV оддел 1 под а) од 

Сојузниот општествен план за 1957 година и точ. 1 
и 2 од Одлуката за продажните цени на јагленот 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ЈА-
ГЛЕНОТ ЗА ОДДЕЛНИ РУДНИЦИ НА ЈАГЛЕН 

1. Во Решението за највисоките продажни цени 
па јагленот за одделни рудници на јаглен („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/55 и 39/56), се вршат 
следните измени и дополненија: 

л 3: 
Св О Д В) 

- новата сепа-
рација во 
Ќатипи коксен 10,60 . 14,70 1,60 9.500 

тоцка/орш 23,50 12,50 4,900 
КОТЕВСКИ „А" 41,60 15,30 1,90 1.200 

к 
Ј5 Р у д н и к 
се 
В! 
СО 

5 Е л а 
.2 О -и о 

Пепел Влага Сумќор 

К В ц м о и .2, и о Ѕ в 
даБ^ И 
5 лее о х а се м 

— старата села 
рација во 
Калиќи парче 25,00 9,00 2,10 5.400 

коцка 29,00 10,00 2,30 4.800 
орев 33,00 12,00 2,00 4.000 

ситен 30,00 13,00 2,00 1.600 
Јанкова 
клисура ровон 12,96 9Д7 1,92 4.500 
К^њижарица парче 11,50 28,06 2.19 4.620 

коцка 13,30 26,57 2,40 4.070 
орев 17180 27,70 2,14 3.620 
грав 23,40 27,40 2,08 2.420 

ситен 23,90 28,30 1,99 2.050 
Крапина прав 24,30 29,60 1,98 1.340 

крупен 13,50 15,00 2,50 5.500 1 орев 16,30 16,40 2,50 4.50(1 
ситен 22,26 19,85 2,50 2.500 

ровен решетаест 17,47 16,50 2,50 5.000 
ровен 15,30 17,50 2,50 4.500 

Печовник парче 8,39 19,00 1,62 6.230 
коцка 13,48 20,47 1,40 6.270 

орев 9.60 20,35 1,65 5.620 
грав 10,50 19,00 1,55 4,800 
гриз 13,39 18,00 1,76 3.700 
прав 16,29 18,00 2,09 2.300 

Иван Поља парче 16,80 15,46 1,80 5.800 
орев 22,85 14,92 1,60 5.150 
грав 32,66 15,85 1,50 4.050 

ептен 33,00 15,80 1,40 2.800 
р овен 21,74 18,44 1,65 4.900 

Угљевик: 
- басон Мез-
граја парче 15,72 20,45 7,24 4.200 

коцка 15,45 26,33 6,15 3.600 
орев 16,10 27,19 4.49 2.200 

ситен 16,78 26.41 3,86 1.00(Г 
— ба с за 
Угљевик парче 14,50 38,46 6,25 3.(500 

коцка 16,93 36,95 6.41 3.200 
орев 18,35 29,80 4,65 1.800 

ситен 18,65 29,20 4,00 800 
Зеница парче 20,83 17,75 - 3,08 4.950 

коцка 20,99 20,36 3,27 4.850 
орев 20,23 17,42 3,85 4.350 
грав 20,64 19,70 3.80 3.400 

ситен 30,39 23,64 3,76 2.569 
прав 27,72 26,48 3,60 1.250 

III. Лигнит: 
Звиздар крупен 4,00 50,00 0,50 2.050 
Било—Питом ача: 
— басон Оштра 
Коса парче 8,92 43,47 2,24 3.229 

орев 8,33 41,71 1,37 2.729 
грав 14,61 41,04 1 1,23 1.800 

ситен 18,25 38,96 1Д4 1.000 
— басон Стара 
Колона парче 7,75 33,39 2,21 3.800 
Нова парче/коцка 6,10. 26 60 1,10 3.809 
Градишка ситен 

од 40 мм 6,22 40,50 0,91 1.900 

2. Во точката 1 под III наместо називот „Субо-
тички рудници" треба да стои: „Стубички рудници44. 

3. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престануваат да важат одредбите од Решението за 
највисоките продажни цени на јагленот за оддел-
ни рудници на јаглен („Службен лист на ФНРЈ" 
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бр. 33/56 и 39/56) доколку се во спротивност со од-
редбите од оваа наредба. 

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

Бр. 910 
6 март 1957 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот уред за цени, 
Јован Крстев, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Одлуката за употреба на сред-
ствата на вишокот остварен ка ј Сојузниот завод за 
социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/57) се потерала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА 

НА ВИШОКОТ ОСТВАРЕН КАЈ СОЈУЗНИОТ 
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
По точката 4 треба да се додадат изоставените 

зборови: „Сојузен завод за социјално осигурување", 
а под овие зборови изоставените потписи, и тоа: од 
десна страна: „Претседател, Илија Дошен, с. р.", а 
ед лева страна: „Директор, Зденко Хас, с. р.", а под 
овие потписи зборот: „согласен". 

Од Сојузниот завод за социјално осигурување, 
14 март 1957 година, Белград. 

РЕШЕНИЈА 
Брз основа на членот 39 од Законот за држав-

ната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата 
за орга.низацијата и работата на Сојузниот извр-
шеа совет. Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ ЗА ТРУ-

ДОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се разрешува од должноста на секретар за 

трудот на Сојузниот извршен совет Франц П опит, 
заради одење на нова должност. 

Б. бр. 2524 
13 март 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Брз основа на членот 79 став 1 од Уставниот 
закон и членот 23 став 5 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен савет, 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТА-

РОТ ЗА ТРУДОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

Секретарот За трудот на Сојузниот извршен 
совет, де назначување на нов секретар, ќе го за-
менува Спасоје Велимировиќ, помошник на држав-
ниот секретар во Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет. 

В. бр. 2525 
13 март 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мама Марковиќ, с, р. Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 24 став 1 од Законот за 
данокот на приходи од авторски права и за фондот 
за унапредување на културните дејности („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/54), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ШТО УПРАВУВА СО СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. За членови на Комисијата што управува со 
Сојузниот фонд за унапредување на културните 
дејности се именуваат, и тоа: 

за претседател 
Пуниша Перовиќ, сојузен народен пратеник, 
за членови: 
Милорад Паниќ-Суреп, секретар на Советот за 

култура на НР Србија, 
Аница Магашиќ, секретар на Советот за кул-

тура и наука на НР Хрватска, 
Владо Водопивец, секретар на Советот за кул-

тура и просвета на НР Словенија, 
Хасан Трајановиќ, секретар на Советот за 

култура на НР Босна и Херцеговина. 
Коле Чашуле, секретар на Советот за просвета 

и култура на НР Македонија, 
Блажо Савиќевиќ, секретар на Советот за про-

света и култура на НР Црна Гора, 
Лепа Перовиќ, државен советник во Секретари-

јатот за просвета и култура на Сојузниот извршен 
совет, 

Оскар Данон, диригент, 
Горѓе Андреевиќ-Кун, сликар, 
Добрица Ќосиќ, книжевник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот к а 

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

Б. бр. 2513 
Г 12 март 1957 година 

Белград -
Секретар, Потпретседател, 

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

Врз основа на членот 23 став 5 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕК-

ТОР НА ДРЖАВНАТА АРХИВА НА ФНРЈ 
1. Се разрешува од должноста директор на Др-

жавната архива на ФНРЈ Јован Марјановиќ, заради 
заминување на нова должност. 

2. Се назначува за директор на Државната ар^ 
хива на ФНРЈ Фрањо Биљан, потполковник на Ју-
гословенската народна армија. 

Б. бр. 2511 
12 март 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен сосет 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије^ 
во бројот 7 од 16 февруари 1957 године објавува: 

Уредба за управување со фондовите за унапре-
дување на селското стопанство на автономните еди-
ници; 
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Одлука за патните трошоци на членовите на со-
бранието на Републичкиот завод за социјално оси-
гурување — Белград; 

Одлука за измена на точката 1 од Одлуката за 
расподелба на општата норма на придонесот за со-
цијално осигурување. 

Во бројот 8 од 23 фебруари 1957 година објавува: 
Решение за измени и дополненија на Решението 

за утврдување бројот на членовите на Републичкиот 
совет за народно здравје и за именување членови на 
тој совет; 

Решение за назначување на постојани судски 
вештаци за 1957 година на територијата на Авто-
номна Покраина Војводина; -

Упатство за извршување на Уредбата за начи-
нот на обезбедување дополнителни средства за обез-
бедување правата на лицата привремено вон рабо-
тен однос и за други потреби на службата за посре-
дување на трудот; 

Исправка на Одлуката за привремено финанси-
рање државните потреби на Народната Република 
во периодот јануари-март 1957 година; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за подрачјата на околиите и општините 
во Народна Република Србија. 

Во бројот 9 од 28 фавруари 1957 година објавува: 
Одлука за одобрување Статутот на Занаетчи-

ската комора на Народна Република Србија; 
Одлука за одобрување завршната сметка на ин-

вестициониот фонд на Народна Република Србија 
за 1955 година; 

Одлука за потврда на Уредбата за измени и до-
полненија на Уредбата за организацијата и работе-
њето на Извршниот совет на Народната скупштина 
на Народна Република Србија; 

Одлука за уважување оставката и за опреде-
лување дополнителен избор за упразнетото место 
на народен пратеник на Соборот на производите-
лите на Народната скупштина на Народна Репу-
блика Србија; 

Одлука за разрешување од судиска должост на 
судии на окружните судови; 

Одлука за избирање судии на окружните судо-
ви и на окружните стопански судови; 

Одлука за избирање на повремени судии на Ви-
шиот стопански суд во Белград; 

Наредба за забрана на оснивање откупни ста-
ници за купување и промет на сурова кожа на под-
рачјето на Општината Крушевац, околијата Кру-
шевац; 

. Решение за прогласување на минералната вода 
во Бечеј за лековита вода; 

Решение за ставање под заштита на државата 
состоините на еловата и буковата шума на плани-
ната Малиник; 

Решение за ставање под заштита на државата 
пештерата наречена „Бабина Пеќина"; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање народен пратеник на Соборот на про-
изводителите на Народната скупштина на Народна 
Република Србија за Изборната околија Шабац; 

Правилник за крчење на шумите; 
Правилник за изнесување на шумски произво-

ди од шума; 
Правилник за собирање шушки и мов во шу-

мите; 
Правилник за сечење лисници и одгледување 

на лиснички шуми; 
Правилник за одобрување на редовните и лет-

ните сечења на дувачките стебла во шумите ̂  
Извештај за резултатот на дополнителниот из-

бор за народен пратеник во Соборот на производи-
телите на Народната скупштина на Народна Репу-
блика Србије 

НАРОДНА НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публико Хрватске, во бројот 5 од 12 февруари 1957 
година објавуваат: 

Наредба за срокот и начинот за уплата на при-
донесот за кадрови што го уплатуваат земјоделски-
те задруги; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање на народни пратеници во Републичкиот 
собор на Саборот на Народна Република Хрватска; 

Решение за именување постојана изборна коми-
сија за спроведување на изборите за одборници на 
народните одбори во околијата Кутина; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за еден одборник на Општинскиот собор на Народ-
ниот одбор на општината Винковци; 

Решение за распишување дополнителни избори 
За четири одборници на Соборот на производите-
лите на Народниот одбор на општината Стари Град 
— Риека; 

Решение за оснивање здравствени станици Ча-
глин и Орљавац; 

Исправка на Наредбата за генералниот план за 
одбрана од поплава за 1957 година. 

Со бројот 6 од 15 февруари 1957 година објаву-
ваат: 

Општествен план на Народна Република Хрват-
ска за 1957 година; 

Закон за буџетот на Народна Република Хрват-
ска (републичкиот буџет) за 1957 година; 

Закон за завршната сметка за извршувањето на 
буџетот на Народна Република Хрватска за 1955 
година; 

Закон за намената и управувањето со Фондот 
За унапредување на културните дејности; 

Закон за ветеринарната служба; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

подрачјата на околиите и општините во Народна 
Република Хрватска; % 

Одлука за овластување Законодавниот одбор на 
Републичкиот собор за доведување во согласност на 
одредбите во управната постапка од републичките 
закони со одредбите на Законот за општата управна 
постапка; 

Одлука за определување срокот за распишување 
редовните избори за работнички совети во 1957 го-
дина; 

, Решение за прогласување на Домрт на ученици 
на бабичкото училиште во Риека за установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за прогласување на „Народна апотека" 
во Плетерница за установа со самостојно финанси-
рање; 

Решение за оснивање здравствени станици Пле-
терница и Окучани. 

Во бројот 7 од 22 февруари 1957 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 8 од 28 февруари 1957 година објаву-
ваат: 

Одлука за измена на Одлуката за плаќање на 
хонорарната -настава и на прекувремената работа 
на факултетите и академиите; 

Решение за оснивање Здравствена станица во 
Бује; 

Решение за прогласување на Здравствената 
станица Миховљан за установа со сгмостојно фи-
нансирање. 

УРАДНИ ЛИСТ НА ЉУДСКА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Уредни лист на ЈБудска Република Словенија" 
во бројот 3 од 7 фебруари 1957 година објавува: 

Општествен план на Народна Република Оловен 
пиј а за 1957 година; 
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Закон за буџетот на Народна Република Слове-
нија (републичкиот буџет) за 1957 година; 

Одлука за привремено финансирање на репу-
бличките потреби во I тримесечје на 1957 година; 

Одлука за потврда на статуите на околиите; 
Одлука за оснивање Околиски суд во Ракек и 

за неговата месна надлежност; 
Одлука за избор на судија на Окружниот суд 

во Ново Место и на судии на окружните стопански 
судови во Цеље и Љубљана; 

Одлука за избор на привремен судија на Вишиот 
стопански суд на НРС; 

Одлука за разрешување на судија на Окруж-
ниот суд во Ново Место, на судија на Вишиот сто-
пански суд на НРС и на судии на окружните сто-
пански судови во Цеље и Марибор; 

Одлука за определување делот од добивката што 
го уплатуваат издавачките и новинско-издавачките 
претпријатија во фондот на НР Словенија за уна-
предување на издавачката дејност; 

Решение за разрешување на помошен секретар 
во Секретаријатот за општи стопански работи на 
Извршниот совет и на директорот на Управата за 
инвестиции на НРС; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеници на Републичкиот собор на Народна 
Република Словенија во 1 изборна единица; 

Гешение за распишување дополнителни избори 
за пратеници на Соборот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република Слове-
нија во 13 изборна единица на производителната 
трупа индустрија, трговија и занаетчиство. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народно Републико Босне и 
Херцеговина во бројат 4 од 8 февруари 1957 го-
дидина објавува: 

Уредба за недоместокот на трошоците на су-
диите поротници; 

Уредба за околиските противпожарни фондови; 
Уредба за посебни ловишта; 
Одлука за утврдување срокот за распишување 

избори за работнички совети на стопанските прет-
пријатија на територијата на Народна Република 
Босна и Херцеговина; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за хонорарната настава на вишите педагошки 
школи; 

Правилник за дополнение на Правилникот за 
водење на старател ските книги; 

Решение за новиот састав на Архивскиот совет 
на НР БиХ; 

Решение за разрешување и назначување на Јав-
ниот правобранител на НР БиХ; 

Исправка на Решението за оснивање шумски 
стопанства. 

Во бројот 5 од 15 фебруари 1957 година објавува: 
Упатство за книжење на обложените и наплате-

ните даноци. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 2 од 26 јануари 1957 година об-
јавува: 

Одлука за укинување на Одборот за школство, 
просвета и култура на Извршниот совет; 

Решение за разрешување и именување на прет-
седател на републичкиот Совет за просвета и кул-
тура; 

Решение за разрешување и именување претсе^ 
дател на републичкиот Совет за школство; 

Објава за потврди на кандидатурата за народен 
пратеник. 

Во бројот 3 од 5 февруари 1957 година објавува: 
Одлука за определување процентот од годи-

шниот износ на данокот на доход што ќе се напла-
тува во првото, второто, третото и четвртото триме-
сечје на 1957 година; 

Одлука за ставање вон сила на одредба од Од-
луката за определување установите спрема кои 
определените права и должности ги врши републич-
киот Совет за просвета и култура; 

Решение за преносот на управувањето со Репу^ 
бличкиот фонд за патишта врз Дирекцијата за па-
тишта на НР Македонија; 

Решение за разрешување и именување директор 
на Управата на водостопанството; 

Програма за полагање на стручниот испит за 
звањето ќвалифициран и висококвалифициран 'ра-
ботник во прехранбената струка; 

Исправка на Одлуката за нормите на придонел 
сот за кадрови што го плаќаат стопанските органи-
зации за вршење административни и интелектуални 
услуги. 
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