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594. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА 
ОДЛИКУВАЊАТА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото' 
устројство на Федеративна Народна Република Југо-
славија и за сојузните органи на власта, се прогла-
сува Законот за одликувањата, што го усвои Сојуз-
ната народна скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 10 ноември 1955 година. 

П. Р. бр. 2,6 
14 ноември 1955 година 

Белград 
'Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОДЛИКУВАЊАТА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Одликувањата на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија се знаци на'признание кои се доде-
луваат за работа или за дела што заслужуваат 
општо признание и истакнување. 

Член 2 
Одликувањата се даваат во форма на ордени и 

медали. 
Ордените и медалите на Федеративна Народна 

Република Југославија можат да се установуваат 
само со сојузен закон. 

Член 3 
Одликувањата можат да им се доделуваат на 

одделни лица, на воени единици, на установи, на 
стопански и на општествени организации. 

Одликувањата можат да им се доделуваат и на 
странски државјани и на странски: установи и 
организации. 

Член 4 ^ 
Одликувањата гљ доделува Претседателот т 

Републиката. 

Член 5 
На Претседателот на Републиката му доделува 

одликување Сојузната народна скупштина. 
Претседателот на Републиката може да ги носи 

сите одликувања на Феде.ративна Народна Репу-
блика Југославија додека ја врши функцијата на 
Претседател. 

Член 6 
Југословенс,ки државјанин може да прими одли-

кување од странска држава само по претходно до-
биено одобрение, што го дава Сојузниот извршен 
совет доколку тоа со друг закон не е (пропишано 
поинаку. 

Член 7 
Никој не може да изработува ниту да доделува 

значки што би имале форма и изглед на орден или; 
медалја на Федеративна Народна Република Југо-
славија, освен ако со одделен закон или со уредба 
е определено поинаку. 

II. Одликувања 
Чле,н 8 

Ордени за граѓански заслуги се: 
1) Орденот југословенска голема ѕвезда, 
2) Орденот јунак на социјалистичкиот труд, 
3) Орденот на народното ослободување, 
4) Орденот југословенска ѕвезда од I, II и ЈП ред, 
5) Орденот на југословенското знаме од I, 11̂  

III, IV и V ред, 
6) Орденот заслуги за народ од I, И, и III ред,; 
7) Орденот на трудот од I, II и III ред, 
8) Орденот братство и единство од I к II ред. 
Медали за граѓански заслуги се: 
1) Медал јата заслуги за народ, 
2) Медал јата на трудот, 
3) Медал јата за заслуги. 
Со одликување со Орденот јунак на соција-

листичкиот труд се здобива и нечесното звање Јунак 
на социјалистичкиот труд. 

Член 9 
Ордени за воени заслуги се: 
1) Орденот на слободата, 
2) Орденот на народен херој, 
3) Орденот на бојното знаме, 
4) Орденот партизанска ѕвезда од I, II и III ред, 
5) Орденот на народната армија од I, II и III ред, 
6) Орденот за воени заслуги од I, II и III ред, 
7) Орденот за храброст. 
Медали за воени заслуги се: 
1) Медалјата за храброст, 
2) Медалјата за воени заслуги, 
3) Медалјата за војн-ички добродетели. 
Со одликувањето со Орденот на народниот хе-

рој се здобива и нечесното звање Народен херој. 
Член 10 

Меѓусебниот ранг на ордените на Федеративна 
Народна Република Југославија е следниот: 

1) Орденот југословенска голема ѕвезда, 
2) Орденот на слободата, 
3) Орденот на народен херој, 
4) Орденот јунак на социјалистичкиот труд, 
5) Орденот на народното ослободување, 
6) Орденот југословенска ѕвезда од I ред, 
7) Орденот на бојното знаме, 
8) Орденот на југословенското знаме од I ред, 
9) Орденот партизанска ѕвезда од I ред, 

10) Орденот заслуги за народ од I ред, 
11) Орденот на трудот од I ред, 
12) Орденот на народната армија од I ред, 
13) Орденот братство! и единство од I ред, 
14) Орденот за воени заслуги од I ред, 
15) Орденот југословенска ѕвезда од II ред, 
16) Орденот на југословенското зн^ме од II рст 

А7) Орденот партизанска ѕвезда ед П ред, 
18) Орденот заслуги за народ од II ред, 

К 
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19) Орденот на трудот од II ред, 
20) Орденот на народната армија од II ред, 
21) Орденот братство и единство од II ред, 
22) Орденот за воени заслуги од II ред, 
23) Орденот за храброст, 
24) Орденот југословенска ѕвезда од III ред, 
25) Орденот на југословенското знаме од III ред, 
26) Орденот партизанска ѕвезда од III ред, 
27) Орденот заслуги за народ од III ред, 
28) Орденот на трудот од III ред, 
29) Орденот на народната армија од III ред, 
ЅС Орденот на југословенското знаме од IV ред, 
31) Орденот за воени заслуги од III ред, 
32) Орденот на југословенското знаме од V ред. 

Член 11 
' Меѓусебниот ранг на медалите "на Федеративна 

с р о д н а Република Југославија е следниот: 
1) Мед ал јата за храброст, 
2) МедалЈата заслуги за народ, 
3) Медат јата на трудот, 
4) Медалјата за воени заслуги, 
5) Медал!ата за војнички добродетели, 
6) Медалјата за заслуги. 

Член 12 
1) Орденот југословенска голема ѕвезда им 

се доделува на шефовите на држави за особени 
заслуги во развивањето и зајакнувањето на миро-
љубивата соработка и пријателските односи меѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и дру-
гите држави. 

2) Орденот на слободата се доделуваа за извон-
редни успеси во раководењето и командувањето со 
најголеми воени единици во текот на војната. 

3) Орденот на народен херој им се доделува 
на борците и на старешините на Југословенската на-

водна армија и на други одделни лица кои се истак-
' кале со извонредни јуначки подвизи во борбата 
против непријателот и кои служат како особен при-
мер на јунаштвото. 

4) Орденот јунак на социјалистичкиот труд им 
се доделува на одделни лица, на воени единици, на 
установи, на стопански и општествени организации 
што ќе извршат извонредни работни подвизи или 
ќе покажат други извонредни резултати и со тоа 
ќе се здобијат со особени заслуги во областа на 
стопанскиот, општествениот, научниот и културниот 
развиток на земјата. 

5) Орденот на народното ослободување се до-
делува за Испакнати заслуги во организирањето 
и раководењето со Востанието и во создавањето и 
развива.њето на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

6) Орденот југословенска ѕвезда од I, II и III ред 
се доделува за особени заслуги во развивањето на 
меѓународните односи во политичката, научната и 
културната област меѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и другите земји, како и за 
истакнати заслуги во развивањето и зајакнувањето 
на мирољубивата соработка и пријателските односи 
меѓу Федеративна Народна Република Југославија 
и другите држави. 

7) Орденот на бојното знаме им се доделува 
на воените старешини кои во текот на војната ќе 
покажат особена храброст, самопожртвување и уме-
шност во командувањето, како и за истакната улога 
во изградбата, зајакнувањето и оспособувањето на 

, оружените сили на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

8) Орденот на југословенското знаме од I, II, III, 
IV и V ред се доделува за заслуги во развивањето 
и зајакнувањето на мирољубивата соработка и при-
јателските односи меѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и другите држави, како и за 
особени заслуги во работата на развивањето свеста 
на граѓаните во борбата за независност на земјата. 

9) Орденот партизанска ѕвезда од I, II и III ред 
им се доделува на старешините на Југословенската 
народна армија за успешно командување со воени 
единици, за способноста во раководењето со воени 
операции и за покажана особена храброст во вој-
ната. 

4 10) Орденот заслуги за народ од I, И и III ред 
се доделува за особени заслуги здобиени во борба-
та против непријателот за ослободување на нашата 
земја, за заслуги на организирањето и зајакнува-
њето на народната власт или на Југословенската 
народна армија, како и за заслуги во областа на 
стопанскиот, културниот и општествениот развиток 
на земјата. 

11) Орденот на трудот од I, II и III ред им се 
доделува на одделни лица, на воени единици, на 
установи, на стопански и општествени организации 
што ќе постигнат особени успеси во производство или 
во друга стопанска дејност, како и за работа од 
особено значење за општествениот, научниот или 
културниот напредок на земјата. 

12) Орденот на народната армија од I, II и III 
ред се доделува за особени заслуги во изградбата 
и зајакнувањето на оружените сили на Федеративна 
Народна Република Југославија, или за особени 
успеси во раководењето со воени единици, во нив-
ното зајакнување и оспособување за одбрана на 
независноста на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

13) Орденот братство и единство од I и II ред 
се доделува за особени заслуги на делото за ширење 
братство меѓу нашите народи и за создавање и 
развивање на политичкото и моралното единство на 
народот. 

14) Орденот за воени заслуги од I, II и ТП ред 
им се доделува на воените раководители кои со свој 
пример и умешност во работата развиваат во еди-
ницава со која раководат постојан полет заради 
остварување на поставените задачи, или кои создале 
во единицата или установата услови за постигање 
исклучително добри успеси, или кои се одликуваат 
со такви старешински и ВОЈНИЧКИ особини што да 
им служат како пример на другите. 

15) Орденот за храброст им се доделува на бор-
ците и на старешините на Југословенската народна 
армија кои во борбата против непријателот извр-
шиле повеќе дела во кои силно 'се истакнала нив-
ната лична храброст, или кои на бојното поле осо-
бено се истакнуваат со лична храброст. За такви 
дела Орденот за храброст им се доделува и на гра-
ѓански лица. 

Член 13 
1) Медалјата за храброст им се доделува на 

борците и на старешините на Југословенската народ-
на армија кои во борбата против непријателот из-
вршиле едно или повеќе дела во кои се истакнала 
нивната лична храброст. За такви дела Медалјата 
за храброст им се доделува и на граѓански лица. 

2) Медалјата заслуги за народ се доделува за 
заслуги здобиени во борбата против непријателот 
за ослободување на земјата, како и за заслуги на 
организирањето и зајакнувањето на народната власт. 

3) Мед ал јата на трудот се доделува за постиг-
нати примерни успеси во работата и со тоа здобиени 
заслуги за стопанскиот, општествениот, научниот и 
културниот напредок на земјата. 

4) Медал јата за воени заслуги им се доделува 
на воените раководители и на војниците кои со 
својот пример во работата развиваат полет за оства-
рување на поставените задачи, или кои се одлику-
ваат со такви старешински или војнички особини 
што да им служат како пример на другите. 

5) Медалјата за војнички добродетели им се до-
делува на војниците и на воените стареш,ини за осо-
бено истакнување во познавањето и вршењето на 
војничките должности и за примерно војничко др-
жање. 

6) Медал јата за заслуги се доделува за заслуги 
во извршувањето на доверените задачи што придо-
несуваат за пријателските односи меѓу Федеративна 
Народна Република Југославија и другите држави. 

Член 14 
Секој орден и медалја си има свој статут, кој 

содржи опис на орденот или медал јата, како и од-
редби за носењето на одликувањето. 
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Статутите ги пропишува Сојузниот извршен 

совет. 
Ш, Надлежност 

Член 15 
Одликувањата се доделуваат со указ. 
Предлози за одликување на Претседателот на 

Републиката му поднесуваат: Сојузниот извршен 
совет, републичките извршни совети, државниот се-
к,ретар за надворешни работи - за странски др-
жавјани и државниот секретар за работи на народ-
ната одбрана — за воените лица на домашнава и на 
странска држава. 

Пр-етсед,ателот на Републиката може да формира 
одделна комисија заради приготвување укази за 
одликувањата. 

IV. Права и должности на одликуваните 
Член 16 

На одликуваното лице, на- воените единици, на 
установите, на стопанските и општествените орга-
низации им се предава одликувањето и декретот 
односно уверението за одликувањето. 

На лице одликувано со орден, му се предава 
декрет, .а на лице одликувано со медал ја уверение. 

Претседателот на Републиката може да опре-
дели за најголемите одли-кувања да се издава по-
велба. П-овелбата ја потпишува Претседателот на 
Републиката или, по негово овластување, шефот на 
Канцеларијата на ордените. 

Член 17 
Знакот на одликувањето може да го носи само 

одликуваш лице. 
Ако знаците на одликувањето не му се преда,-

дени! на одликуваниот додека бил жив, или се од-
ликува лице кое во часот на одликувањето не е во 
живот, декретот односно уверението им се издава 
на членовите на неговата потесна фамилија. 

Член 18 
Лице, воена единица, установа,, стопанска или 

општествена организација можат да бидат повтор-
но одликувани со ист орден, но по правило од по-
висок ред. 

Орденот и медал јата за храброст можат да се 
доделуваат повеќе пати. 

^ Член 19 
Лицата одликувани со Орденот на народен хе-

рој, членовите на фамилијата на лице одликувано со 
Орденот на народен херој што умрело, како и чле-
новите на фа,милијата на лице кое по смртта е од-
ликувано со овој орден, имаат право на. определени 
повластици. 

Со уредба н,а Сојузниот извршен совет ќе со 
пропише кои повластици км припаѓаат на лицата 
од претходниот став и под кои услови тие повла-
стици се здобиваат и се губат. 

Член 20 
Лице што е одликувано, а ќе биде осудено на 

кгзЈраФа строг затвор, на' казната затвор или: на' 
казната времено ограничување на граѓанските пра-
ва1,, а на кое не му е одземено почестото зв,ање или! 
одликувањето според членот 33 став 5 од Кривичниот 
-законик,, не може да го носи: одликувањето ниту 
печивото звање додека трае казната. 

Ако одликувано лице биде осудено на казната 
ограничување на граѓанските права за дело што го 
прави недостојно за носење одликувања и почесни 
ЗЕ ањ,а, ИЛИ ако не е осудено а со СЕ сите постапки! 
покажало дека е недостојно да носи одликување и 
почесно звање, ќе му се одземе одликувањето и по-
масното звање. Ако одземањето на одликувањата и 
на почесните зва^а не е завршено со судска пре-
суда, решението за одземање го донесува Претсе-
дателот на Републиката. 

Решение за одзе-мање одобрението од југосло-
венски држани:-хг за носење на странски одлику-
вања донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
На одликуваното лице што ќе ги загуби знаците 

на одликувањето и тоа го докаже, ќе му се издадат 
на негово барање знаци на одликувањето. 

Доказите за загубувањето знакот на одлику-
вањето ги цени шефот на Канцеларијата на орде-
ните. Ако утврди дека орденот односно медалјата 
навистина е загубена, ќе му издаде на одликуваниот 
орден односно мед а л ја со надоместок. Износот на 
надоместувањето за одделни одликувања ќе го опре-
дели шефот на Канцеларијата на ордените. 

Место загубената повелба, декрет односно уве-
рение се' издава заверен препис. 

V. Канцеларија на ордените 
Член 22 

За вршеле на1 работите ро врска со одликува-
њата во Кабинетот на Претседателот на Републи-
ката постои: Канцеларија на ордените. 

Со работите на Канцеларијата на органите ра-
ководи шефот на Канцералијата на ордените, кого 
го назначува Претседателот на Републиката. Шефот 
ва Канцеларијата на срдечните издава и декрет^ 
односно уверенија за одлазувањата. 

Член 23 
Приходите и расходите на Канцеларијата на1 

орден,ите влегуваат во претсметката на Кабинетот 
на Претседателот на Републиката. 

VI. Казнени одредби 
Член 24 

За прекршок ќе се казни со парична казна до 
Ј 0.000 динари или; со казната затвор до 15 дена: 

1) тој што неовластено носи знаци на одлику-
вање, 

2) тој што на одликуваниот неовластено ќе му 
ги одземе знаците на одликувањето. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 25 

Носителите на Орденот Караѓорѓева ѕвезда со 
мачеви, на Орденот бел оред со мечеви и на Злат-
ната медалја на Обилиќ установена во Црна Гора 
1851 година, имаат право на определени! повластици. 

Со уредба на Сојузниот извршен совет ќе се 
пропише кои" повластици им припаѓаат на лицата 
од претходниот став и под кои услови тие повла-
стици! се уживаат и се губат. 

Член: 26 
Лицата и работните колективи на кои им се 

доделени почесни знаења врз. основа на Законот за 
почесните звања! на трудбениците, имаат право да 
ги носат тие звања за времето означено во тој 
закон. 

Член 27 
Државниот секретар за работо! на народната 

одбрана може да установува и да доделува значки 
за успеси во областа на народната одбрана кои не 
се предвидени со овој закон. 

Член 28 
Со влегувањето во сила на. овој закон; преста-

нуваат да важат: Законот за орд,ените и медалите 
на Фед,еративна Народна Република Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 88̂ 46) со законите 
за неговите измена л дополненија („Службен лист 
на ФНРЈ", б^г 101/47, 107/47 и 1/52), Законот за Ор-
денот јунак нЗ. социјалистичкиот труд („Службен 
теист на ФНРЈ'4, бр. 106/48), Законот за почесните 
званија на трудбениците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 106/48), Задолжителното толкување на чл.енот 
29 од Законот за востановување правото на пензија 
и за пекзиоиишњето" на д,ржавните службѕкшди 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/47), Правилникот за 
бесплатното лекување на носителите на „Кара(ѓср-
ѓевагга ѕвезда со мечеви" („Службен лист на ФНРЈЛ, 
бр. 94/47) со неговите измени („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 61/48), Одлуката за повластиците на 
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носителите на Караѓозев ата ѕвезда со мечеви 
(„Службен, лист на ФНРЈ", бр. 21/53), Одлуката за 
дополнение на Одлуката за повластиците на носи-
телите на Караѓорѓевац ѕвезда со мечеви („Слу-
жбен л-ист на ФНРЈ", бр. 27/53) и Одлуката за во-
становување Орденот југословенска ѕвезда („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 6/54). 

Член 29 
Овој закон влегува' во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

595. 
Врз основа на чл. 109 од Уредбата за расподел-

ба на вкупниот приход на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54) и чл. 49 
од Уред,бата за книговодството на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

И ФОНДОВИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за наплата на приходите на буџе-

тите и фондовите од стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55) членот 15 и 
насловот пред него' се менува и гласи: 

„г) Придонеси за одделни општествени фон-
дови 

Член 15 
Банката наплатува по истекот на секое три-

месечје придонеси за следните одделни опште-
ствени фондови: 

1) фон,д за кадрови, 
2) фонд за унапредување шумарството, 
3) фонд за унапредување индустриското про-

изводство, 
4) фонд за унапредување градежништвото, 
5) фонд за унапредување на издавачката деј-

ност, 
6) фонд за кредитирање на станбената изградба 

(од градежните и монтажните претпријатија). 
Придонесите за фондовите означени во точ. 1 

и 2 од ставот 1 на овој член банката ги наплатува 
врз основа на одделни извештаи, што претприја-
тијата се должни да и ги поднесат на банката 
најдоцна 10 дена по истекот на секое тримесечје. 

Придонесите за фондовите означени во точ. 
3—6 од ставот 1 на овој член банката ги наплатува 
врз основа на извештаите од претпријатијата за 
времената периодична пресметка. 

Придонесите за одделните општествени фондо-
ви стасуваат за "наплата во срок од б дена од денот 
на истекот на срокот што е опред,елен за поднесу-
вање извештаи според претходните ставови." 

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

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

Р. п. бр. 462 
9 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпоетседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

596. 
Врз основа на чл. 79 точ. 6 и чл, 93 од Устав-

ниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНАТА САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Се оснива Сојузна санитарна инспекција како 

самостоен сојузен орган на управата за работите на 
санитарна инспекција од надлежноста на федераци-
јата. 

Член 2 
Сојузната санитарна инспе-кција: 
1) го следи извршувањето на сојузните санитар-

ни и хити јонски прописи и на мерките на сојузните 
органи за обезбедување народното здравје како и з а 
спроведување сојузните прописи за организацијата 
и работата на сите органи на санитарната инспек-
ција и им дава упутства на оиие органи за работата 
на спроведување приведените сојузни прописи и 
мерки и за внатрешната организација и стручното 
работење на тие органи; 

2) врши стручен надзор над работата на репуб-
личките органи на санитарната инспекција; 

3) врши санитарен надзор над производството на 
лекови, 

4) непосредно или преку републичките и око-
лиските санитарни инспекции врши санитарна ин-
спекција на границата, како и санитарен надзор над 
увозот на животни продукти. 

Сојузната санитарна инспекција може да врши 
санитарна инспекција и непосредно. 

Член 3 
^ Во надлежност на Сојузната санитарна инспек-

ција спаѓаат сите работи кои со сл,"елки прописи се 
ставени во надлежност на Сојузната санитарна ин-
спекција, основана со Основниот закон за санитар-
ната инспекција од 30 април 19^8 година, доколку 
тоа не е в^ спротивност одредбите од Уставниот 
закон. 

Член 4 
Работите на Сојузната с?читална инспекција ги 

вршат санитарни инспектори за поодделни области 
од работата на Инспекцијата. 

Со работата на Сојузната санита,рна инспекција 
раководи тлавен санитарен инспектор. 

Главниот санитарен инспектор и сојузните сани-
тарни инспектори ги назначува Сојузниот из-вршен 
совет. 

За работата на Сојузната санитарна инспекција 
главниот санитарен инспектор му одговара на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 5 
Секретарот за народно здравје и социјална поли-

тика во Сојузниот извршен совет, во рамките на 
овластен^ ата од Сојузниот извршен совет, и' дава, 
наѓ Сојузната санитарна инспекција смерници за неј-
зината работа и може да и' определи извршувања 
на определени задачи од нејзиниот делокруг. 

Член 6 
Сојузната санитарна инспекција има право: 
1) да побара од републичките санитарни инспек-

ции, од санитарните инспекции на автономните е,дих 
ници и од околиските санитарни инспекции да извр-
шат определени работи од нејзината надлежност и за 
тоа да и' поднесат извештај; 

2) да бара од републичките санитарни инспекции! 
поднесување редовни извештаи за вршењето ЈНЅЦ 
контролата над примената на сојузни прописи и 
мерки; 

3) да бара од републичките санитарни инспек-
ции, од санитарните инспекции н,а автономните 
единици и од околиските санитарни инспекции из-
вештај за извршувањето на поодделни поважни 
задачи од нивната надлежност; 

4) да одржува советување со претставниците на 
републичките санитарни инспекции по прашањата 
на санитарната инспекција. 
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Член 7 
Внатрешната организација и начинот на рабо-

тата на Сојузната санитарна инспекција ги пропи-
шува секретарот за народно здравје и социјална 
политика во Сојузниот извршен совет со согласност 
од Одборот за социјална политика и народно здра-
вје на Сојузниот извршен совет. 

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

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

Р. П. бр. 440 
6 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

597. 
Врз основа на чл. 43 од Уредбата за организацијата 
на Заводот за социјално осигурување („Службен1 

лист иќ̂  ФНРЈ44, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ОРГАНИ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИ-

ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
I. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА 

ОКОЛИСКИОТ ЗАВОД 
1, Општи одредби 

Член 1 
Членовите на собранието на околискиот завод 

за социјално осигурување ги избираат осигурени-
ците преку работничките совети на стопанските ор-
ганизации, односно преку работните колективи на 
државните органи и установи и на општествените 
организации, како и преку изборните собири орга-

низирани од општествените организации преко кои 
"Се (претставени осигурениците. 

Изборните тела од претходниот став вршат из-
бор непосредно или преку избрани делегати. 

Член 2 
Преку свои изборни собири изборите ги вршат 

осигурениците запослени кај приватни работодавци, 
осигурениците од самостојни професионални дејно-
сти, како и уживателите на пензии и инвалиднини. 

Член 3 
Секој работнички совет односно работен колек-

тив, овдко и изборен собир, избира онолку членови на 
собранието на заводот колку на него доаѓа според 
бројот на осигурениците. 

Ако бројот на осигурениците од поодделни сто-
панска! организација одно-сно од државен орган и 
установа, или бројот на осигурениците што вршат 
избор преку изборни собири, е помал од бројот на 
осигурениците определен за избор на еде,н член на 
собранието, се спојуваат два или повеќе работнички 
совети односно работни колективи, како и изборни 
собири на осигурениците, заради заеднички избор 
на член на собранието на заводот. 

Изборни собири се формираат одделно за секоја 
од групите осигуреници од претходниот став така 
што да ги опфаќаат осигурениците кои се запосле-
ни односно кои постојано престојуваат во исто ме-
сто или општина. 

Член 4 
Кога пора,ди заеднички избор на член на со-

бранието на. заводот се спојуваат работничките со-
вети на стопанските организации, спојувањето се 
врши првенствено помеѓу работничките совети на 
стопанските организации од иста или срод,на сто-
панска гранка. Ако по тој начин не може да се 
достигне број на осигурениците определен за избор 
Н'Ѕ еден член на собранието, се спојуваат и работ-

ничките совети на стопанските организации и од 
други стопански транки од ист ви,д (област) на сто-
панска дејност. 

Кога поради заеднички избор на член на собра-
нието на зсводот се спојуваат работните колективи 
на државните органи и установи или работните ко-
лективи на општествени орга,низации, спојувањето 
се врши првенствено помеѓу колективите од иста 
или сродна гранка на јавната служба, односно по-
меѓу сродните општествени организации. Ако по тој 
начин не може да се постигне број на осигурениците 
определен за избор на еден член на собранието, се 
спојуваат и работните колективи од други гранки 
од иста област на јавната служба (државна управа, 
правосудство, општествени служби), односно и ра-
ботните колективи на други општествени органи-
зации. 

Кога во едно место или во една општина од,дел-
на група осигуреници од чл. 2 на оваа одлука не е 
достаточно бројна за да може да избира еден член 
на собранието, се спојуваат изборните собири на' 
осигурениците од иста група на подрачјето на пове-
ќе општини односно' на подрачјето на околијата, за-
ради заеднички избор на член на собранието'. 

Член 5 
Секоја стопанска организација, државен орган 

или установа и општествена организација, како и 
група осигуреници кои вршат избор преку изборен 
собир, а,ко во едно место' или општина има толкав 
број осигуреници да може да се избира најмалку 
еден член на собранието, сочинува одделна изборна 
единица. 

Ако во неодделна стопанска транка односно во 
гранка на јавната служба или меѓу општествените 
срѓа,'ниазции од едно место или општина нема ор-
ганизации односно организациони единици што би 
можеле да бидат одделни изборни единици во сми-
сла на претходниот став, а вкупниот број осигуре-
ници од една стопанска гранка односно гранка на 
јавната служба или од општествените организации 
во местото или општината е достаточен за избор на 
еден член на собранието, изборната единица во од-
носното место или општина ја сочинува стопанската 
гранка односно гранката на јав,ната служба или 
општеств,ените организации во целост, гоко вкупни-
от број осигуреници што ги опфаќа неодделна т а н -
ка е достаточен за избор на еден член на собра-
нието. 

Ако вкупниот број осигуреници од псодделна 
стопанска гранка односно гранка на јавната служба 
или општестве,ните организации во едно место или 
општина не е достаточен за избор на еден член на 
собранието, изборната единица ја сочинуваат заед-
но сите стопански гран,ки од ист вид (област) на 
стопанска дејно-ст односно сите гранки од иста 
област на јавните служби или сите општествени 
организации од едно место или општина. 

Изборната ед,иница во смисла на ст. 2 од овој 
член ја сочинуваат стопанската гранка односно гра-н-
ката на јавната служба или општествените органи-
зации и ВО' Случај кога од нив ќе се издвојат одделни 
единици во смисла на ст. 1 од овој член — во поглед 
преостанатите организациони единици од односната 
стопанска гранка, гр,анката на јавната служба или 
општествените организац,ии. 

Изборната единица во смисла на ст. 3 од овој 
член ја сочинуваат стопанската област односно 
областа на јавните служби или сите општествени 
организации и во случај кога од нив ќе се издвојат 
одделни стопански гранки, гранки н,а ја,вната слу-
жба или општествените организации како изборни 
единици во смисла на ст. 2 од овој член — во по-
глед преостанатите стопански гранки или гранките 
на јавната служба односно областа односно во по-
глед преоста,натите општествени организации. 

Изборната единица ја сочинуваат и групите оси-
гуреници од чл. 3 на оваа одлука споени на подрач-
јето од повеќе општини односно на подрачјето на 
околијата во случаите од чл. 4 ст. Ѕ на оваа одлука. 
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Член 6 
Изборните единици во смисла на чл. 5 од оваа 

одлука ги утврдува народниот одбор на околијат-а 
преку одделна комисија што ја формира за таа цел, 
а во која влегуваат претседателот или потр,етседа-
телст на народниот одбор, претседателот на советот 
надлежен за работите на соц,ијално осигурување и 
потребен број членови на народниот одбор. 

Одлук,а за утврдување изборните единици до-
несува комисиј-ата од претходниот став на предлог 
од извршниот одбор на собранието на околискиот 
заЕС-д за социјално осигурување. 

Комисијата на народи л от одбор на околијата 
е должна одлуката з,а утврдување изборните еди-
ници да ја донесе најдоцна на 20 дена пред одржуг 
вањето на изборите. 

Член 7 
Изборните единици се у1 БР дуваат на тој начин 

што вкупниот број на осигурениците евидентирани кај 
околискиот завод за социјално осигурување ќе се 
подели со бројот на членовите на собранието на 
заводот, па според добиениот количник и податоците 
за бројот на осигурениците во поодделни стопански: 

, м други организации, установи и трупи, како и спо-
ред податоците за вкупниот број на осигурениците 
во поодделн,и стопански гранки, гранки на ј,авната 
служба, во сите општествени организации и групи 

,н,а осигуре,ниците од чл. 2 на оваа одлука, се опре-
делуваат најпрво изборните единици во смисла на 
7-1 л. 5 ст. 1 од оваа одлука, а потоа изборните единици 
во смисла на одредбите на другите ставови од исти-
от член: на оваа одлука. 

Бројот на осигурениците врз основа на кој 
се утврдуваат изборните единици се зема врз 
основа, на просечниот број на осигурениците за по-

. следните шест месеци спо,ред подато,ците на околи-
скиот завод за социј-ално осигурување. 

При утврдување на изборните единици народ-
ниот одбор може да одлучи поодделни избор,на еди-
ница да може да има до една третинка помал или 
поголем број осигуреници од бројот определен во 
смисла на претходните ставови. 

2. Определување избори 
Член 8 

Сојузниот изв,ршен совет го определува времето 
во кое се спроведуваат изборите на членови на со-
бранието на околиските заводи за, социјално оси-
гурув-ање. 

Комисијата на народниот одбор од чл. 6 ст. 1 
на оваа одлука го определува денот за изборите за 
членови на собранието на заводите. 

3. Начин на избирање 
Член 9 

ИзбрЈрање членови на собранието на околиски-
от завод за социјално осигурување вршат: 

1) работничкиот совет односно споените работ-
нички совети на стопанските организации на заед-
ничка седница; 

2) работните колективи односно споените работ-
ни колективи на државните органи ^установи, како 
и на општествените организ,ации на изборни соста-
ноци па колекторите односно на заеднички изборни 
состг-моци; 

3) изборните собири на поодделни групи други 
осигуреници (чл. 2). 

Покрај членските на собранието избран,и во 
смисла на претходниот став во собран,ието на око-
лискиот завод за соци": т:-:о с^лтнгвање влегуваат 
еден до три члена како претставници на вое-
ните осигуреници. Начинот з,а избирање к а овие 
членови на собранието го определува држав,ниот 
секретар за работи на народната одбран,а. 

Член 10 
Кога изборната единица ја сочинуваат две или 

псиеќе стопански организации што не се наоѓаат 
во истото место или од други оправдани причини 

не би можел да се определи заеднички состанок на 
нивните работнички совети, комисијата е а народ-
ниот одбор од чл. 6 ст. 1 од оваа одлука ќе опреде-
ли споените изборни тела да извршат избирање на 
член на собранието на заводот преку избраните 
делегати. Работничките совети на такви стопански 
организации можат и сами да и' предложат на ко- ^ 
мисијата избир,ањето да го извршат преку делегати 
На заеднички состанок со делегатите од другите 
работн,ички совети од ,ист,ата изборна единица. 

Член 11 
Кога изборната единица ја сочи,нуваат сабот-

и т е колективи на два или повеќе државни органи 
или установи, ^ како и општествените организации 
кои не се наоѓаат во истото место, или од други 
оправдани причи,ни не би можел да се одржи заед-
нич,ки изборни соста,нок на нивните работни ко-
лективи комисијата на народниот одбор од чл. 6 
ст. 1 од оваа одлука ќе определи споените изборни 
тела да го и,звршат избирањето на член на собра-
нието на за,водот преку избраните делегати. Син-
дикалните организации на та,кви колективи мо-жат 
и сами да и' предложат на комисијата нивните 
колективи д,а го извршат избирањето преку деле-
гати на заеднички состанок со делегатите од дру-
гите колективи од истата избор,на единица. 

Член 12 
Кога изборната единица ја сочинуваат лицата 

запослени кај приватни работодавци или припад-
ниците на самостојни професионални дејности 
или уживателите на пензии и инвалиднини, кои 
не се наоѓаат во истото место или општина, избор-
ните собири на Поодделни групи од овие осигуре-
ници во истото "Место ги определуваат своите де-
легати, кои на заеднички состанок на сите делегати 
на истата група од подрачјето на повеќе општини 
односно од подрачјето на околијата избираат член 
на соб,рание! о. 

Член 13 
Бројот на делегатите за ,избирање членов-и на 

собран,ието што ги определуваат работничкиот со-
вет односно работниот колектив и-ли изборните 
собири на осигурениците, се утвр,дува така што да 
и' одговара на сразмерна помеѓу бројот на осигу-
рениците кој претставува неодделен р,аботнички 
совет односно колектив или изборен собир и вкуп-
ниот број на осигурениците од односната изборна 
единица. 

Бројот н,а делегатите го утврдува комисијата на 
народниот одбор на околијата од чл. 6 на оваа од-
лука. 

4. Кандидирање и избирање 
Член 14 

' Кога избирањето на членови на собр,ана го го 
врши работничкиот совет, односно поодделни ра-
ботнички совети на стопанските организации, кан-
дидира,њето се врши на седниц,а односно на заед^ 
пичка се,дница на советите свикана загади изби-
рање членови на собранието. 

Секој член на работничкиот совет има право да 
истакнува кандидати за членови на собранието. 

Член 15 
Кога избирањето на, членови на собранието го 

врши работниот колектив односно споените работни 
колективи на државните органи и установи и на' 
општестве,ните организации, кандидирањето се вр-. 
ши на изборен состанок на колективно. 

Изборниот состанок го свикува синдикалната 
организација на колективот, а ако та-а не го свика 
најдоцна на осум дена пред изборите, го свикува 
изборната комисија при околискиот завод за соци-
јално осигурување. 

Право на истакнување кандидати има група од 
најмалку 10 осигуреници. 

Со изборниот состанок: раководи изборно работа 
мо п,ретседателство. 
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Листата на кандидатите, како и резултатот на 
гласањето, ја утврдува и го објавува одделна коми-
сија за избирање, што ја сочинуваат 3 до 5 членови 
избрани на изборниот состанок. 

Член 16 
Кога членовите на собранието ги избира избор-

ниот собир на осигурениците (чл. 2), кан,дидирањето 
и избирањето се врши на начинот предвиден! во 
чл. 15 од оваа одлука. 

Изборните собири на осигурениците од (прет-
ходниот став ги свикуваат синдикалните односно 
општествените организации од поодделните групи 
осигуреници, а ако овие не ги свикаат најдоцна на 
8 дена пред изборите, нив ги свикува изборната ко-
мисија при околискиот завод за социјално оси-
гурување. 

Член 17 
Кога избирањето се врши преку делегати (чл. 

10—12), кандидирањето и избирањето' на делегати 
се врши на ист начин како' и кандидирањето и изби" 
Орањето на членови на собранието. 

Член 18 
Кога избирањето на членови на собранието го 

вршат делегати кандидирањето се врши на заеднич-
ки состанок на сите делегати свикан заради изби-
рање членови на собранието. 

Состанокот на делегатите го свикува изборната 
комисија при околискиот завод за социјално осигу-
рување. 

Секој делегат има право да истакнува канди-
дати за членови на собранието. 

Со состанокот на делегатите раководи избрано 
работно претседателство, кое ја утврдува и листата 
на кандидатите и резултатот на гласањето.' 

Член 19 
Право да истакнуваат кандидати за членови на 

собранието, како и за делегати, имаат де синдикал-
ните организации. 

Член 20 
Избирањето на членови на собранието се врши 

со тајно гласање. 
Избрани се оние кандидати што добиле по ред 

'најголем број гласови. 
5. Изборни комисии 

Член 21 
Спрсведувањето на изборите на членови на со-

бранието го организираат изборните комисии, ̂  што 
се формираат ири околиските заводи за социјално 
осигурување. 

Изборната комисија има 5 члена. 
Претседателот и членовите на изборната коми-

сија ги именува комисијата на народниот одбор на 
Околијата (чл. 6 ст. 1). 

Членовите на изборната комисија не можат да 
бидат кандидирани за членови на собранието. „ 

' Член 22 
Изборната комисија: 
1) врши технички подготвувања на изборите; 
2) ги: утврдува и објавува разултатите на из-

борите; 
3) им издава уверенија на избраните кандидати; 
4) врши и (други работи предвидени со оваа 

одлука. 
6. Дополнителни и повторни избори 

Член 23 
Ако мандат на член на собранието престане пред 

да истече времето за кое е избран ^поради смрт, за-
губа на СВОЈСТВОТО на осигуреник, со преминување 
,член на собранието на осигурување кај друг завод, 
оставка или која и да е друга причина), извршниот 
одбор на собранието на заводот ќе му предложи на 
народниот одбор на околијата да распише дополни-
телни избори за упразнетото место. 

Член 24 
Дополнителните избори, како и повторните из-

бори во случај на поништување извршено од народ-
ниот одбор на околијата, се вршат шоред одредбите 
од оваа одлука. 

7. Заштита на правилноста на изборите 
Член 26 

Секој осигуреник, како и синдикална организац-
и ј а има право да му вложи (приговор на народниот 
одбор на околијата поради неправилност во рабо-
тата на изборните тела или изборната комисија. 

Народниот одбор е должен преку комисијата 
од чл. 6 на оваа одлука да ги испита наводите на 
приговорот и, по (потреба, при вршењето на своето 
право на надзор според одделните прописи да донесе 
соодветно решение заради заштита на правилноста 
на изборите. 
8. Избор на членови на собранието на филијала и на 

одборот на испостава 
Член 26 

Изборот на членовите на собранието на фили-
јала и на одборот на испостава се врши според од-
редбите од оваа одлука што се однесуваат за изби-
рањето на членови на собранието на околискиот 
завод. 

Изборот на членови на филијала и на одбо-
рот на испостава се врши едновремено кога и избо-
рот на членови на собранието на околискиот завод. 

Член 27 
Член на собранието на околискиот завод влегува 

според својата положба во собранието на филијалата 
и во одборот на испоставата на чие подрачје се 
наоѓа изборната единица во која е избран. 

Член на собранието на филијалата влегува спо-
ред својата положба во одборот на испоставата што 
ја опфаќа изборната единица, ако таа испостава е 
врзана за филијалата. 

И. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

Член 28 
Членовите на собранието на републичкиот за-

вод за социјално осигурување ги избираат собра-
нијата на околиските заводи на своите први седници. 

Член 29 
Кандидатите за членови на собранието на репу-

бличкиот завод )ги предлагаат членовите на сон 
бранијата на околиските заводи за социјално оси-
гурување. 

Избирањето се врши со тајно гласање — со 
гласачки ливчиња. 

Член 30 
Колкав број членови на собранието на репу-

бличкиот завод ќе избира секое собрание на око-
лискиот завод се утврдува со статутот или со одлука 
на собранието на републичкиот завод, така што се-
кој околиски завод да избира најмалу еден -"лен за 
собранието на републичкиот завод. 

Член 31 
Верификацијата на мандатите на членовите на 

собранието на (републичкиот завод с/е врши врз 
основа на потврдите заверени од претседателите 
на собранијата на око ли ските заводи. 

Член 32 
Мандатот на избраните членови на собранието 

на републичкиот завод трае за сето време додека 
им трае мандатот во собранието на околискиот завод. 

Ш. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА И АВ-
ТОНОМНАТА КОСОВСКО-МЕТОХИСКА ОБЛАСТ 

Член 33 
Изборот на членови на собранијата на Покра-

инскиот завод за социјално осигурување за Авто-
номната покраина Војводина и Обласниот завод за 
социјално осигурување на Автономната Косовско^ 
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метохиска Област се врши соред одредбите од оваа 
одлука што се однесуваат за избирање членови на 
собранието на републичкиот завод, едновремено' ,кога 
и изборот на членови на собранието на републич-
киот завод. 

IV. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ 
Член 34 

Членовите на собранието на Сојузниот завод за 
социјално осигурување ги избираат собранијата на 
републичките заводи на своите први седници на 
начинот предвиден со оваа одлука за избирање чле-
нови на собранието на републичкиот завод. 

Член 35 
Бројот на членовите на собранието на Сојузниот 

завод за социјално осигурување се утврдува со ста-
тутот на Сојузниот завод. 

Член 36 
Мандатот на избраните членови на собранието 

на Сојузниот завод за социјално осигурување трае 
за сето време додека им трае мандатот во собра-

( нието на републичка завод во смисла на чл. 32 
ед оваа одлука. 

, IV. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИТЕ ОДБО-
РИ НА СОБРАНИЈАТА Нх\ ЗАВОДОТ 

Член 37 
Изборот на членовите на извршниот одбор на 

собранието на заводот го врши собранието на ово-
шјата прва седница. 

Член 38 
Кандидатите за членови на извршниот одбор 

на собранието на заводот ги предлагаат члено-
вите на тие собранија. 

Избирањето се врши со тајно гласање — со гла-
сачки ливчиња. 

Член 39 
Претседателот на извршниот одбор го избира 

собранието меѓу избраните членови на извршниот 
,одбор. 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 40 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 451 

б декември 1955 година 
Белград 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Кумановиќ, с. р. 

598. 
Врз основа на чл. 57 од Уредбата за организа-

цијата и работењето на Сојузниот извршен совет, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕТО И ДЕЛОКРУГОТ НА СЕКРЕТА-
РИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
I. Се оснива Секретаријат за информации на 

Сојузниот извршен совет. 
П. Секретаријатот за информации: 
1) се грижи за редовното известување на јавно-

ста, печатот, радиодифузијата и другите орга-ни за 
информации за дејноста и за одлуките на Сојузниот 
извршен совет и на другите сојузни државни орга-
ни; го следи пишувањето на печатот и говорните 
емисии на радиодифузните станици за прашањата 
од делокругот на Сојузниот извршен совет и на дру-

гите сојузни органи; води преглед на весниците што 
излегуваат во земјава; 

2) ја следи работата на државните органи, уста-
новите и организациите на издавање информации за 
странство, соработува со нив, и ја помага и ускладу-
ва оваа нивна дејност; 

3) соработува со државните установи шђго се за-
нимаваат со културни односи со странство; ја пома-
га работата на органите, установите и организациите 
во поглед развивањето на нивните културни, науч-
ни, стручни и други врски со странство; 

4) се грижи за примената на законите, прописи-
те и заклучоците на Сојузниот извршен совет во 
областа на информациите; 

5) води преглед на публикациите на меѓународ-
ните и странските установи во земјава. 

III. Секретаријатите на Сојузниот извршен со-
вет и сојузните управни органи и установи и непо-
средно даваат информации за дејностите на сво-
јот делокруг ако се овластени за тоа. 

Државниот секретаријат за надворешни оаботи 
и Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана ја вршат во рамките на својата надлежност 
самостојно информативната служба. 

IV. Со цел за следење и ускладување информа-
циите од општо значење Секретаријатот за инфор-
мации има право при вршењето на работите од сво-
јот делокруг да добие соодветни податоци и матери-
јали од републичките органи за информации и од 
другите државни органи, како и од установите и ор-
ганизациите. 

Во Секретаријатот за информации задолжител-
но се регистрираат државните органи, установите и 
организациите кои постојано или повремено се зани-
маваат со издавање публикации за странство. 

На Секретаријатот задолжително му се доставу-
ва по еден примерок од секоја публикација намене-
та за странство. 

V. Секретаријатот за информации работи под не-
посреден надзор и по упатствата од Координацио-
ниот одбор. 

Секретаријатот може да има одделенија и само-
стојни отсеци. 

Во Секретаријатот за информации можат да се 
формираат совети заради претресување поодделни: 
прашања од општо значење од областа на информа-
циите. 

Правилникот за внатрешното уредување и за 
работењето на Секретаријатот за информации го по-
тврдува Сојузниот извршен совет. 

VI. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за оснивање 
Биро за печат при Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/54). 

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

Р. п. бр. 465 
13 декември 1955 ,година 

Белград - ^ 
Сојузен извршен совет 

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

599. 
Врз -основа на одделот 3 главата XXVI од Со-

јузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ДОГОВАРАЊЕ ИСПОРАКИ НА 

ЈАГЛЕН ЗА 1 ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1956 ГОДИНА 
I. Рудниците на јаглен се должни при договора-

ње за испораки на јаглен за I тримесечје од 1956 го-
дина со договарањето да го опфатат своето целокуп-
но производство на јаглен во тоа тримесечје, освен 
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оние количини што им се потребни за сопствената 
потрошувачка. 

II. Потрошувачите на јаглен можат со рудници-
те на јаглен да договорувач испорака само на оние 
количини што им се потребни за редовна потрошу-
вачка во I тримесечје од 1956 година, со запаси 
предвидени со оваа одлука. 

III. Потрошувачите на јаглен можат да догова-
раат, покрај количините на јаглен што им ја обезбе-
дуваат редовната потрошувачка на јаглен во I три-
месечје од 1956 година, уште и количини за следни-
те запаси: 

1) железничките транспортни претпријатија -
за залае од 15 дена; 

2) Рудникот и топилницата на бакар „Бор" — за 
залае од 15 дена, а Рудникот и топилницата на оло-
во „Трепча" — за залае од 12 дена; 

3) железарите — за залае од 10 дена; 
4) индустриските претпријатија — за залае од 

8 дена; 
5) плинарите — за залае од 21 ден; 
6) другите стопански организации — за залае од 

8 дена. 
Заедницата на југословенското електростопан-

ство ќе ги определи количините на јаглен што по-
одделни термоелектрани можат да ги имаат на за-
лае, со тоа што вкупниот залае на сите термоелек-
трани да не може да изнесува повеќе од количините 
потребни за 10 дена работа. 

Водоцрпните станици на водостопанството мо-
жат да ги договараат само оние количини јаглен 
што се сметаат нормални за обезбедување нивната 
непречена работа. 

Трговските претпријатија и дуќани што купу-
ваат јаглен за потребите на широка потрошувачка, 
како и здравствените и социјални установи можат 
да ги договараат само оние количини јаглен што се 
сметаат нормални за снабдување на граѓаните одно-
сно на установите. 

Договорите за испораки на јаглен згоден за ра-
бота на гасгенераторите рудниците на јаглен се дол-
жни да ги склучуваат првенствено со оние 
потрошувачи што тој јаглен го трошат за гасгенера-
тори. 

IV. Договарањето за испораки на јаглен за I три-
месечје од 1956 година ќе се изврши од 15—25 декем-
ври 1955 година 

V. Управата за државни материјални резерви е 
должна да се грижи за извршувањето на оваа од-
лука. 

Управата за државни материјални резерви мо-
же со свое решение: 

1) да нареди поодделни рудници на јаглен да се 
должни да склучуваат договори за испораки на ја-
глен со определени корисници; 

2) да ги намалува веќе договорените количини 
на јаглен ако поради недостиг на јаглен не можат 
да се подмират потребите на поодделни корисници 
чија работа е од значење за стопанството или за 
снабдувањето на населението; 

3) да определи поодделни рудници на јаглен да 
се должни на определените корисници првенствено 
да им ги извршат договорените испораки на јаглен. 

Налозите од ст. 2 Управата за државни матери-
јални резерви може на стопанските организации да 
им ги соопшти и по телеграфски или телефонски 
одат, но' е должна најдоцна, во срок од 3 дена од такво 
соопштение да им го достави и своето писмено ре-
шение. 

Против решението од ст. 2 под 2 може да му се 
изјави жалба на Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет во срок од 3 дена од денот на приемот 
на писменото решение. Жалбата не го запира извр-
шуваното на решението. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен со-
вет ќе именува комисија за решавање на жалбите 
од претходниот став. 

Органите на здружувањето на стопанските орга-
низации (коморите и здруженијата), службите на 
Државниот секретаријат за работи на народната 

одбрана и габаритните инспекции на државните се-
кретару ати за работи на народното стопанство Се 
должни на барање од Управата за државни матери-
јални резерви на таа управа да и ги достават по-
требните податоци и предлози со цел за правилно 
извршување задачите од ст. 1, 2 и 3 на оваа точка. 

VI. Решенијата на Управата за државни матери-
јални резерви од претходната точка се задолжител-
ни за стопанските организации на кои тие се одне-
суваат. 

VII. Ако поради решение од Управата за држав- " 
ни материјални резерви од точ. V стопанската орга-
низација не ќе може да ги изврши договорните 
обврски спрема поодделен ^договорувач, ќе се сме-
та дека тоа неизвршување на договор е дојдено по-
ради виша сила. 

VIII. Рудниците на јаглен на барање од Управа-
та за државни материјални резерви се должни да и 
доставуваат на неа извештаи за количините на јаглен 
што во текот на договарањето потрошувачите ги ба-
раат, за договорените количини, како и за производ-
ството, испораките и запасите на јаглен. 

Потрошувачите на јаглен не барање од Управа-
та за државни материјални резерви се должни да 
и доставуваат на неа извештаи за состојбата на 
испораките и запасите на јаглен. 

Сроковите за доставување извештаи од претход-
ните ставови, како и обрасците на извештаите, ги 
пропишува Управата за државни материјални ре-
зерви. 

IX. Стопанската организација — потрошувач ко-
ја ќе склучи договор за испорака на количина ја-
глен поголема од онаа што и е потребна за редовна 
потрошувачка и залае, рудникот на јаглен кој не ќе 
го склучи целокупното производство од I тримесечје 
од 1956 година иако за истото постои побарувачка, 
стопанската организација — потрошувач и рудникот, 
на јаглен ако во пропишаниот СРОК не достават из- , 
вештај според одредбата на точ. VIII како и одго- I 
верното лице во таа организација — ќе се казнат спо-
ред одредбите на членот 92 точ. 3 од Уредбата за' 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани в,Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55). 

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на пот-
пишувањето. 

Р. п. бр. 456 ч 
9 декември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

.600. 
Врз основа на чл. 79 точ. б^ст. 1 од Уставниот 

закон, а во врска со чл. 18 ст. 3 од Уредбата за 
организацијата и работењето на Сојузниот извр-
шен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТИ НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО КЛАГЕНФУРТ И ГРАД 
1. Се отвора Генерален конзулат на ФНРЈ во 

Клагенфурт (Целовец) и Генерален конзулат на 
ФНРЈ во Грац; 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука. 

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

Р. п. бр. 453 
6 декември 1855 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. рл 
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601. 
Врз основа на чл. 95 од Уставниот закон, а за-

ради извршување на чл. 2 и чл. 13 ст, 5 од Уред-
бата за сообраќајот на јавните патишта (,-Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/50), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌА. 

ЈОТ НА АВТОПАТОТ БЕЛГРАД—ЗАГРЕБ 
1. На автопатот Белград—Загреб се ограничува 

брзината на движењето на моторните возила, и тоа: 
а) на патничките автомобили и мотоциклите — 

на 100 км на час; 
б) на товарните автомобили и автобусите — на 

80 км на час. 
На деловите од автопатот на кои поради состој-

бата на патот или од други причини за безбедност 
на сообраќајот надлежниот орган има определено 
помала брзина на движењето од онаа од ст. 1 од 
оваа точка, возачите се должни да возат со таа 
брзина. 

На крстосниците, како и во случај на дожд, 
магла, поледица, кал или прав, брзргната од ст. 1 
на оваа точка мора да се намали и прилагоди кон 
состојбата на патот и кон условите на видливоста. 

2. Ограничувањата на брзината од ст. 1 и 2 
на точ. 1 од оваа наредба вид-но ќе сз означат со 
истакнати пропиени сообраќајни знаци. 

3. Забрането е со запрежни возила движењето 
по автопатот. 

Со запрежни возила може само да се преминува 
преку автопатот, и тоа на местата каде што преми-
нувањето е дозволено. 

Со запрежно возило не смее да се преминува 
автопатот кога со преминувањето се попречува дви-
жењето на моторните возила на автопатот. 

Ако со запрежно возило се преминува автопа-
тот ноќе или по магла, запрежното возило мора да 
има на себе жолто (бело) светло, кое мора да биде 
поставено така што да биде видливо за возачите 
кои наидуваат по автопатот од двата правца. 

Освен во случај на нужда, се забранува запи-
рање и оставање возилата на коловозот од авто-
патот. 

Моторните возила што се присилени да се за-
прат на коловозот од автопатот, мораат да бидат 
поставени покрај самиот десен раб на патот, а 
ноќе или по магла мораат да имаат запалени предни 
соборени и задни црвени светла. Ако поради ра-
сипување држањето на запалени светла е онево-
зможено, возачот такво возило е должен на друг 
погоден начин (со рачно светло, со мафтање со пред-
мет во бела боја и сл.) на време да ги (предупре-
дува на опасност возачите на возилата што наиду-
ваат по автопат зад запреното возило. 

5. Повредите на одредбата на точ. 1 од оваа 
наредба повлекува одговорност за прекршок од 
чл. 30 точ. 2 и 5 од Уредбата за сообраќајот на ја-
вните патишта. 

6. Со парична казна до 10.000 динари ќе се ка-
зни за прекршок: 

1) кој спротивно на одредбите од оваа наредба 
се движи со запрежно возило по автопатот; 

2) кој го преминува автопатот со запрежно во-
зило на местото каде што преминувањето не е 
дозволено, или кој спротивно на одредбите на оваа 
наредба со запрѕжкото возило применува преку 
автопатот така што со тоа да го попречува движе-
њето на моторните возила по автопатот; 

3) кој ноќе, по магла или за време на слаба 
видливост го ̂ преминува со запрежно возило авто-
патот без пропишано светло; 

4) кој без нужда го запира или оставува вози-
лото на коловозот од автопатот; 
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5) кој моторното возило запрено на автопатот 
не ќе го постави на пропишаниот начин, или кој 
ноќе или за време на магла или слаба видливост, 
не запали пр-опишано светло или, ако поради раси-
пување тоа не е можно, на пропишаниот начин не 
ги предупредува возачите на моторните возила што 
наидуваат на автопатот. 

За прекршоците од претходниот став админи-
стр ативн о-ка зн ек ата постапка во прв степен ја води 
општинскиот судија за прекршоци. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'', 

II/3 бр. 21399/1 
1 декември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

602. 

Врз основа на точ. IV од Времената одлука за 
регресите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/53, 4/54 и 7/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ УПАТСТВОТО ЗА ОСТВА-
РУВАЊЕ БАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА ТР^ 
ГОВСКИТЕ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИТЕ СТО-
ПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОДАДЕНИТЕ КО-
ЛИЧИНИ ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ШИРОКА 

ПОТРОШУВАЧКА 
1. Во Упатството за остварување надокнадата 

(регресот) на трговските 'претпријатија и другите 
стопански организации за продадените количини 
огревни материјали за широка потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/54 и 27/54) се 
вршат следните дополненија: 

а) во точ. 1 по зборовите: „на студентските' и 
ученичките ресторани и мензи" се става запирка 
и се додаваат зборовите: „на работничко-службе-
ничките ресторани и мензи основани од страна на 
стопанските органстзации"; 

б) на крајот на точ. 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Работничко-службеничките ресторани и мензи 
основани од страна на стопанските организации, 
студентските и ученичките домови^ студентските и 
ученичките ресторани и мензи и домовите за со-
цијално згрижување (домови на глувонеми, слепи, 
старици и старци) можат единствено за свои по-
треби да забавуваат црн јаглен и лигнит со корис-
тење попустот во смисла на претходниот став. Овие 
потрошувачи на јаглен не смеат да купуваат јаг-
лен со цел за натамошна продажба, ниту купениот 
јаглен: да го продаваат. 

Надзорот над трошењето на јагленот во смисла 
на претходниот став го врши инспекцијата на па-
зариштето на " народниот одбор на општината и 
околијата. 

Ако утврди повреда на овие одредби, инспек-
цијата на пазариштето ќе предложи примена на 
управни и казнени мерки предвидени со пропи-
сите што важат." 

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

Бр. 9920 
5 декември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

^ ' СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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603. 
Врз основа на чл. 14 од Уредбата за измени и 

дополненија на Уредбата за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Централното 
веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ ШТО УЧЕ-
СТВУВААТ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО 
СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Одлуката! за определување синдикалните 

органи што учествуваат во донесувањето и дава-
њето согласност на тарифните правилници на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/55) 'По тон. 2 се придава нова, точка За, која 
гласи: 

,.2а. За( претпријатијата на електростопанството 
здружени во заедниците на електростопанските 
претпријатија во донесувањето односно во давањето 
согласност на тарифните правилници! учествува ре-
публичкиот одбор на Синдикатот на метал ските ра-
ботници на Југославија." 

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 2805 

6 декември 1955 година 
Белград 

Претседател на Централното веќе 
на Сојузот на синдикатите 

на Југославија, 
Ѓуро Салај, с. р. 

604. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за 

инвестиции во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", ,бр. 4/54), а по прибавената согласност од 
Сојузниот извршен совет, Народната банка ра-
спишува 

XII К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
СО ЦЕЛ ЗА НАГОЈ1ЕМУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВО-

ТО НА ЈАГЛЕН 
1. На овој конкурс се 'д,аваат инвестициони! 

еми од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
со цел за наголемување производството на јаглен 
со (Проширување рудничките капацитети што посто-
јат или со изградба на нови руднички капацитети. 

2. Како наголемување на производството се 
смета наголемувањето на производството над руд-
ничкиот капацитет што постои без оглед дали ка-
пацитетот се користи потполно или не. 

Во капацитетот што постои ќе се засмета и ка-
пацитетот за кој веќе е одобрен заем без оглед од 
кои извор.и (Општиот инвестиционен фонд, репу-
блички или локален инвестиционен фонд). 

Во барањето за. заем претпријатијата се дол-
жни да го искажат капацитетот што постои како и 
процентот на користењето на тој капацитет. 

3. Инвестиционите з,аеми за намените приведе-
ни во точ. 1 од овој конкурс се дава,ат само под 
услов со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот или на него-
вите гаранти да се обезбедува наголемувањето на 
производството на јаглен за кое се бара заемот. 

4. Барањето за давање инвестиционен заем 
треба да ги содржи сите податоци пропишани во 
чл. 20 од Уредбата за заемните за инвестиции во 
стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), 
а се поднесува на образецот на Народната банка кој 
може да се добие кај нејзините филијали. 

Ѕ. Заемобар^хзаст можз да побуди интересна 
норма и во половинки односно четвртинки од про-
цент. 

6. П с,нудениот срок за отплата н,а заемите за 
овој колкуос на може да биде подолг од 30 години. 

1 7. Со Сакањето за заем се поднесува генерал-
ниот проект составен врз базата на сегашните цени. 

Генерал-ниот проект треба да содржи: , ^ 
а) инвестициона програма изработена согласно 

Уредбата За изработка и одобрување на инвести-
ционата програма („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/54) со потврда за ревизијата и одобрувањето, 

б) идеен проектна градежните работи со пред-
мер и претсметка, 

в) спецификација и претсметка на опремата и 
монтажата. 

8. Покрај земањето во оглед можноста за от-
плата на заемот и понудените интересни норми 
заеми ќе им се одобруваат предимствено на оние 
заемобаратели: 

а) кои во својата група според видот на јагле-
нот бараат најмали динарски средства за единица 
ново производство на јаглен, 

б) кои во својата група според видот на јагле-
нот бараат најмалу девизни средства за единица 
ново производство на јаглен, 

в) кои се во состојба во својата група според 
видот на јагленот да го наголемат производството 
во најкус срок, 

г) кои во својата група според видот на јагле-
нот обезбедуваат најмали трошоци на производ-
ството, , 

д) кои по најповолни цени можат да ги снабду-
ваат областите што се дефицитарни со ј,аглен, к . 

ѓ) кои се во'состојба во изградбата и набавката? 
на инвестициониот објект да вложат што повеќе 
сопствени средства или средства на гарантот. 

9. Во смисла на Уредбата за депонирање гаран-
тни износи по заемите за инвестиции, како и н-а!' 
Одлуката за. определување височината на гарантни^ I 
от износ по заемите за инвестиции („Службен! 
лист на ФНРЈ", бр. 12/55) корисниците на заемот с е ј 
должни да депонираат кај Банката гарантен: износу 
во височина од 5% од износот на одобрениот заем, м 
односно во височина на процентот што ќе биде опре-
делуван со сојузни прописи. I 

Исто така корисниците на заемот ќе бидат дол-
жни да оситураат средства и. за учество во трошо-
ците на инвестицијата доколку ова ќе биде пропи-
шано. 

10. З,аемобарателот е должен кон барањето ЗФ 
заем, во врска со точ. 9 од овој конкурс, да и' под-
несе на Банката д,оказ дека располага со сопствени 
средства за обезбедување на гарантниот износ или 
потврда дека гарантот ќе му ги обезбеди тие сред-
ства. 

Докалку заемобарателот во барањето за заем 
привел дека во трошоците на изградбата ќе уче-
ствува со сопствени средства односно со средства 
на гарантот, или, ако такво' учество ќе биде про-
пишано, должен е да поднесе и доказ за обезбеду-
вањето на тие средства. 

11. Барањето за заем може да се поднесе само 
ако износот на бараниот заем не е помал од 20 ми-
лиони динари. 

12. Зае^ФСбарателот е должен за заемот да обе-
збеди гаранција на околијата, за што кон бара-
њето поднесува потврда од народниот одбор на 
околијата. Банката може давањето на з-аем да го 
услови и со гаранција на народната република. 

13. Одобрениот заем ќе може заемобарателот да 
го користи дури кота ќе ја докаже можноста за 
набавка на опрема (домашна или увозна). 

14. Корисникот на заемот е должен изградбата 
и набавката на инвестициониот објект, за кој добил 
заем според овој конкурс, да ги изврши преку ли-
цитација и договорот да го склучи со најповолниот 
понудувач. 

Доколку корисникот на заемот писмено ќе се 
обврже дека изградбата на инвестициониот објект 
ќе ја изврши поевтино од најповолниот понудувач, 
Југсже, со о г,о бр ание од надлежниот орган на вла-
ста, изградбата да ја врши ЕО своја режија. 

Лицитација не е задолжителна само кај оние 
инвестициони објекти кај кои работите на нивната 
изградба се крстосуваат со (процесот на производ-
ството на основната дејност на рудникот. 
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15. Барањето зад инвестиционен заем и генерал-
ниот проект со сите прилози се поднесува во 4 при-
мерка до филијалата на Народната банка кај која 
заемобарателот има текушта, жиро сметка, односно 
буџетска сметка. 

Барањето мора да и' се предаде на надлежната 
филијала најдоцна до 15 јануари 1956 година. 

10. Во1 сето друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството како и другите прописи што важат. 

О. бр. 38 
5 декември 1955 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
' Војин Гузина, 

Согласен: 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дежа во текстот на Решението' за наго-
лемување нивото на тарифните ставови во тариф-
ните правилници на стопанските претпријатија 
здружени во заедниците на електростопанските 
Јхретпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/55) 
/се поткраднала долу приведената грешка, те се 

I дава 
И С П Р А В К А 

Н А РЕШЕНИЕТО ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ НИВОТО 
,НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ 

,ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈА-
,ТИЈА ЗДРУЖЕНИ ВО ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЕЛЕК. 

ТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Во точ. 4 место зборовите „од денот од кој за-

почнале да се применуваат тарифните правилници 
на поодделни претпријатија во 1955 година" треба 
'да стои „од 1 јули 1955 година". 

Од Сојузниот извршен совет, 6 декември 1955 
'година, Белград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна;' 

594. Указ за прогласување Зако-нот за одли-
кувањата — — — — — — — — 

595. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за наплата на приходите на буџетите 
и фондовите од стопанските организации 

596. Уредба на Сојузната санитарна инспекц 1ја 
597. Одлука за спроведување избори на орга-

ни на самоуправувањето на заводите ^а 
социјално осигурување — — — — — 

598. Одлука за оснивањето и делокругот на 
Секретаријатот за иформации на Сојуз-
ниот извршен совет — — — — — — 

599. Одлука за начинот на договарање испо-
раки јаглен за I тримесечје од 1956 година 

600. Одлука за отвбрање генерални конзулати 
на Федеративна Народна Република Југо-
славија во' Клагенфурт и Грац 

601. Наредба за мерките за безбедност на со-
обраќајот на автопатот Белград—Загреб 

602. Упатство за дополнување Упатството за 
остварување надокнадата (регрес) на тр-
говските претпријатија и другите стопан-
ски организации за продадените коли-
чини огревни материјали за широка по-
трошувачка — — — — — — — — 

603. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување синдикалните органи што 
учествуваат во донесувањето и давањето 
согласност на тарифните правилници на 
стопанските организации 

604. XII Конкурс за ,давање инвестициони за-
еми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд со цел за наголемување 
производството на јаглен — — — — 

Исправка на решението з-а наголемување ни-
вото1 на тарифните ставови во тарифните 
правилници на стопанските претпријатија 
здружени во. заедниците на електросто-
панските' претприја,тија 832 

821' 

824 
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I ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ'1 ЗА 1956 
Претплатата на „Службен л ист на ФНРЈ" за 1956 година изнесува 1,200 

динари за 1 примерок, а за странство 1.900 динари. 
Доколку претплатата не се обнови до 25 декември к'е се запре исправа-

њето на весникот со 1 јануари 1956 година, 
Претплатата се полага на жиро сметката 1032-Т-220 кај филијалата на 

Народната банка на ФНРЈ во Белград. 
„Службен лист на ФНРЈ" 

ул. Краљевиќ4 Марко бр. 9, Белград 
Пошт. фах 226, тел. 26-276 

Претплатата за 1956 година за додатоците 
НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ": 

1) „МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ" изнесува 1.000.— дин., а 
за странство 1.500.— дин. 

2) „ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊ А" изнесува" 700.— дин., а за странство 1.000.—. 
дин. „ 

Претплатата се уплатува како и за „Службен лист на ФНРЈ" на жиро сметка 
10Ѕ2-Т-220. 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - новинско-из давачко претпријатие — Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ^ Марка бр. 9. 
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