
„СЛУЖБЕН л и с т НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла* 
си по тарифата. — Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 7 јули 
БЕЛГРАД 

Број 28 ГОД. X 

327. 
Брз основа на одделот II од Одлуката за ПОТ-

ЕР 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) 
и чл. 24 од Уредбата за надворешно-трговското по-
п у в а њ е („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53) СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ КОМПЕНЗАЦИОНИ РАБОТИ ВО 

СТОКОВНАТА РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО 

1. Одредбите од оваа одлука се применуваат 
само на оние компензациони работи што го опфа-
ќаат извозот на производите означени во листата 
на производите што за потврдува Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет. 

На сите други компензациони работи се приме-
нуваат прописите што го регулираат редовниот из -
воз и увоз и тоа одделно за извозот а одделно за 
увозот. 

2. За извоз преку компензациона работа на про-
изводите што се наоѓаат на листата од претходната 
точка Управата за надворешна трговија може да 
определи повисок извозен односно понизок увезен 
коефициент односно да се ослободи од плаќањето 
од тон. 5 на Одлуката за пресметување разликата 
во цените при увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/54) во границите на средствата што Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет ги опреде-
лил за таа цел од "Сметката на разликата по увозот 
и извозот". Тие средства претставуваат само пре-
сметковен износ во чии рамки Управата за надво-
решна трговија им одобрува олесненија на прет-
пријатијата за вршење компензациони работи. 

Управата за надворешна трговија во согласност 
со Одборот за стопанство на Сојузниот извршен со-
вет може да ги ослободи претпријатијата од про-
дажбата на Народната банка на Ф Н Р Ј процентот на 
девизите за потребите на Централниот девизен 
фонд. 

3. Домашните извозници што при вршењето на 
компензационата работа сакаат да ги користат оле-
снеше ата од претходната точка должни се пред да 
ја склучат работата да прибават одобрение од 
Управата за надворешна трговија. 

4. Секоја компензациска работа игх> се врши со 
олеснеше ата од тон. 2 од одлукава мора да биде 
регистрирана при Народната банка на ФНРЈ во 
срок од 15 дена од денот кога е издадено одобре-
нието од Управата за надворешна трговија. 

5. Ако компензационата работа не се изврши 
најдоцна во срок од три месеци од денот кога е 
издадено одобрението од Управата за надворешна 
трговија дадените олеснеше а преценуваат да ва -
жат. Управата за надворешна трговија може да го 
продолжи овој срок во оправдани случаи. 

6. Пресметките според инструментите што го ре-
гулираат надворешно-трговскиот промет к а ј ком-
пензационите работи се вршат по средниот курс на 
девизното пресметковно место на денот што му 
претходи на денот на склучувањето на работата. 

7. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука донесува по потреба Сојузниот Државен се-
кретар за работи на народното стопанство. 

8. Оваа одлука влегува во сила по истекот на 
осум дена по објавувањето во „Службениот лист на 
ФНРЈ" . 

P. п. бр. 265 
26 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совст 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

328. 
Врз основа на одделот 1 од главата XLI, а во 

врска со одредбите од точ. а) одделот 3 од главата 
XIX на Сојузниот општествен план за 1954 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/54), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА КРЕДИТИТЕ 

ЗА МЕЛИО?АЏИИ 

1. Од средствата во вкупен износ од 14.450 ми-
лиони динари што се определени во точ. а) одделот 
3 главата XIX од Сојузниот општествен план за 
1954 година за инвестициони кредити во земјодел-
ството, ќе се употреби износ од 2.500 милиони ди-
нари за кредитирање на мелиорационите работи. 

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

P. п. бр. 269 
30 јуни 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

329. 
Врз основа на одделот 3 и 4 од Главата 

XXXVIIIa на Сојузниот општествен план за 1954 
година Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СРОКОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА УПЛАТУВАЊЕ 
ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НА РЕПУБЛИЧ-

КИТЕ БУЏЕТИ И ФОНДОВИ 
1. Народните републики ќе ги уплатат вишоци-

те на приходите на своите буџети и фондови, утвр-
дени со одделите 1 и 2 од главата XXXVIIIa на Со-
јузниот општествен план за 1954 година на сметка-
та бр. 333070 .,Вишоци на републичките буџети и 
фондови" при Народната банка на ФНРЈ — Глав-
ната централа. 

2. Цснтралите на Народната банка на ФНРЈ за 
народните републики ќе ги пренесат вишоците на 
приходите од претходната точка од сметка на кои 
се тие прокнижени на сметката бр. 338070, на тој 
начин, што од вкупно предвидениот износ на овие 
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вишоци ќе пренесат до 5 јули 1954 година онолку 
колку што сразмерно му одговара на времето по-
минато до крајот на јуни 1954 година (6/12), додека 
од остатокот ќе пренесуваат до 5-иот ден секој иден 
месец по 1/12 од споменатиот вкупно предвиден 
износ на вишоците. 

3. Од средствата пренесени врз основа на ова 
решение на сметката бр. 338070, Народната банка 
на ФНРЈ — Главната централа ќе им стави на ра-
сполагање — во смисла на одредбата од одделот 3 
на главата XXXVIIIa од Сојузниот општествен план 
за 1954 година — и тоа: 
1) на НР Србија — 

за инвестиции 2.500 милиони динари 
2) на НР Македонија 

— за инвестиции — 2,000 „ „ 
3) на НО на град 

Белград 
за инвестиции —• — 2 500 
за станбена изградба 500 3 ООО „ 

Вкупно: 7.500 милиони динари 
4. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 267 
30 јуни 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар Потпретседател, 

Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановић е. p. 

330. 

Брз основа на одделот 4 од главата XXVIII 
на СОЈУЗНИОТ општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 1) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А И З М Е Н А Н А С П И С О К О Т З А В И Д О В И Т Е С Т О -
К И И К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е З А П Р Е С М Е Т У В А Њ Е 

Р А З Л И К А Т А В О Ц Е Н И Т Е П Р И И З В О З О Т 

1. Во Списокот за видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување разликата во цените при 
извозот, што е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината на коефициенти-
те за пресметување разликата во цените при изво-
зот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54) се врши 
следна измена: 

Во гранката 116 (неметали) редниот број 1 се 
менува и гласи: 

„1. Азбестно влакно класе 1-4 заклучно (ло ка-
надско] класификацији) коефицијент 1,00 " 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
обавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите склучени од 15 Јуни 1954 
година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 60 

22 јуни 1954 година 
Белград 

Претседател на 
Одборот за стопанство 

Светозар Кумановиќ, е. р. 

331. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII 

на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ'4, бр. 19/54) и тон. I под 1) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на СОЈУЗНИОТ 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А И З М Е Н А И Д О П О Л Н Е Н И Е Н А С П И С О К О Т З А 
В И Д О В И Т Е С Т О К И И К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е З А 
П Р Е С М Е Т У В А Њ Е Р А З Л И К А Т А В О Ц Е Н И Т Е П Р И 

И З В О З О Т 

1. Во Списокот за видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување разликата во цените при 
извозот, кој е составен дел од Решението за видови-
те стоки и услуги и за висината на коефициентите 
за пресметување разликата во цените при извозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54) се врши следна 
измена и дополнение: 

Во гранката 115 (Обоена металургија), редниот 
6poj 21 се менува и гласи: 

„21. Фероманган коефицијент 2,00". 
По редниот број 21 се додава нов реден борј 21а 

кој гласи: 
„21а Силикоманган коефицијент 1,75". 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 59 

22 јуни 1954 година 
Белград 

Претседател на 
Одборот за стопанство, 

Светозар Вукмановић е. р. 

332. 
Врз основа на одредбата од главата XXIX на 

Сојузниот општествен план за 1954 година и том I 
под 4) од Одлуката за овластување Одборот за сто-
панство да донесува решенија по работите од над-
лежноста на СОЈУЗНИОТ извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за стопанство на 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ 
НА СВИЊИ И СВИЊСКО МЕСО, НА ГОВЕДА И 

ГОВЕДСКО М Е С О 
1. Се утврдуваат следни контигенти за извоз 

на свињи и свињско месо, на говеда и говедско мо со 
за Јуни и јули 1954 година: 

а) свињи и свињско месо 7.000 Т О Б И 
б) говеда и говедско месо 6.000 то ни 
2. Производите од претходната точка можат да 

се извезуваат само со одобрение од Управата за 
надворешна трговија. 

Упргвата за [надворешна трговија ќе им го одо-
брува извозот во рамките на утврдените континген-
ти на опие извозници; чиишто работи ќе ги стени 
како комерцијално најповолни Сојузната нсгѕо-
решно-трговска комора, без обѕир дали се склучени 
пред или по влегувањето во сила на оза решение 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Служи:чиот лист на Ф Н Р Ј ' . 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 53 

26 јуни 1954 година 
Белград 

Ti рстседспе т 
па Одборот за стоп: јс јво, 
Светозар Вукмановић, е. р. 
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333. 
Врз основа на одредбата од главата XXIX на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на СОЈУЗНИОТ извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 4) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
.извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОЗВОЛА НА ИЗВОЗ ОПРЕДЕЛЕНА КОЛИ-
ЧИНА ОТПАДОЦИ ОД ПРЕРАБОТЕНА СУРОВА 

НАФТА (УЉЕ ЗА ГОРЕЊЕ) 

1. По исклучок од одредбата на точ. 1 под б) 
од Времената одлука за забрана на извозот и за кон-
тингентирањето на некои производи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53) се позволува извоз на 20.000 
тона отпадоци од преработена сурова нафта (уље 
за горење — гранка 113). 

2. Одобренијата за извоз во границите на кон-
тингентот определен во претходната точка ќе ги из-
дава Управата за надворешна трговија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на о б а -
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 57 

22*]уни 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

334. 

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во вр-
ска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Сојузниот извршен совет (,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕ-

СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 
ИЗВОЗОТ НА РУДАРСКИТЕ ЕКСПЛОЗИВИ 

1. Разликата во цените при извозот на рудар-
ските експлозиви (гранка 120 — хемиска индустри-
ја) ќе се пресметува по коефициентот 1,10. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист иа ФНРЈ", а ќе 
се применува на работите склучени од 19 март 1954 
година. 

Сојузен извршен совет 

О. С. бр. 62 
29 јуни 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанско. 
Светозар Вукмановић е. р. 

335. 

Врз основа на одделот Ш точ. 13 од Одлуката 
за кредитирање на индивидуалните земјоделски 
производители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕНО ИЗЗЕМАЊЕ ДАВАЊЕТО НА КРЕ-
ДИТИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА НАБАВКА ГРАДЕЖЕН 
МАТЕРИЈАЛ И РАБОТЕН ДОБИТОК 

1. Народната банка на ФНРЈ и земјоделските 
задруги времено нема да им даваат на индивиду-
алните земјоделски производители кредити за на-
бавка градежен материјал и работен добиток, што 
се предвидени во одделот I точ. 1 под а) и в) од 
Одлуката за кредитирање на индивидуалните зе-
мјоделски производители. 

Временото изземање на давањето кредити од 
претходниот став нема да се применува до учесни-
ците на Четвртиот конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на општиот инвестиционен 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/54). 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 67 

2 јули 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р . 

336. 

Врз основа на чл. 3 ст. 4 од Уредбата за платите 
на службениците и работниците на претпријатијата 
во состав на Заедницата на стопанските претприја-
тија на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр, 25/54) и чл. 
106 од Уредбата за организацијата, работењето и 
управувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КАТЕГОРИИТЕ 
НА СТРУЧНАТА СПРЕМА ЗА РАБОТНИТЕ 
МЕСТА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ 
ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ, СО ЦЕЛ ДА СЕ 

УТВРДИ ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЛАТЕН ФОНД 

1. Со цел да се утврди пресметковниот платен 
фонд на претпријатијата во состав на Заедницата 
на стопанските претпријатија на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, се сметаат: 

а) како работни места на виши стручни слу-
жбеници односно вчеококва „инфицирани работници 
— следниве работни места: 

директор на претпријатие 
помошник на директор 
главен инженер 
началник на одделение 
инспектор 
шеф нп отсек, група, биро 
шеф на магацин на поштенски вредносници 
проектот 
ревизор 
главен книгозодител 
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шеф на сметководство 
билансист 
референт на претпријатие 
управник на пошта, телеграф и телефон I, 

II и III ред 
помошник на управник на пошта, телеграф 

и телефон I и II ред 
секретар на пошта, телеграф и телефон I и 

II ред 
шеф на одделение на пошта, телеграф и те-

лефон I и II ред 
главни касиер на пошта, телеграф и телефон 

I и II ред 
контролор на пошта, телеграф и телефон I, 

II и III ред 
шеф на пошта што патува I и И ред 
радиотелеграфист на меѓународна служба 
шеф на тт секција 
помошник на шеф на тт секција 
инженер на тт секција 
раководител на меѓумесни тт линии 
раководител на месни тт мрежи 
раководител на воздушни месни тт линии 
раководител на кабловски тт мрежи 
раководител на тт уреди 
раководител на високофреквентни уреди 
раководител на мрежни групи 
раководител за жична телеграфија 
раководител за бежична телеграфија 
раководител на опитен центар 
раководител на мерна група на опитен 

центар 
раководител на тт погон 
раководител на тт сервис 
главен механичар на тт постројка 
главен монтер на тт линија 
главен монтер на тт каблови 
самостоен тт механичар 
управник на птт работилница 
технички раководител на птт работилница 
работоводач на одделение на птт работил-

ница 
управник на птт гаража 
технички раководител на птт гаража 
работоводач на птт гаража 
управник на автоработилница 
технички раководител на автоработилница 
работоводач на автоработилница 

б) како работни места на средни стручни слу-
жбеници односно квалифицирани работници — 
следниве работни места: 

управни*- I I шшта, телеграф и телефон IV, 
V и VI ред 

касиер на шалтер 
телеграфист 
радиотелеграфист на внатрешната служба 
телефонист 
клртист 
прегледувач на работи 
усмерувач на пратки 
посредник на заклучоци 
главен дежурен на размена на поштата 
службеник на пошта што патува 
службеник што работи на решавање рекла-

мации и потрага на пратки 
службеник на работи на книжење и испорач-

ка на пратки на пошта 
службеник што работи на книжење парични 
документи за исплата 
службеник што работи на царински доку-

менти 
службеник на испраќање и исплата дома 
референт на птт единица 
техничар 
статистичар 
книговодител 
контер 
фактурист 
касиер 
шеф на магацин 

магационер 
библиотекар 
администратор 
шеф на архива 
дактилограф I класа 
испитувач на тт линии и апарати 
полаган на тт каблови 
монтер на воздушни тт линии 
монтер на тт каблови 
молтер на тт уреди за напојување со струја 
тт механичар 

в) како работни места на нижи стручни слу-
жбеници односно полуквалифицирани работници — 
следниве работни места: 

мерач на пакети 
попишувач на пакети 
службеник што работи на отворање и затво-

рање царински пакети 
чувар на птт реквизити 
службеник на размена на заклучоци и паке-

ти на перонот на железничките станици и 
во пристаништата 

раководител на директни заклучоци 
службеник што работи на празнење поштен-

ски сандачиња 
службеник што работи на делење пратки по 

фахови за испорачка 
службеник што работи на доставување те-

легреми и телефонски покани 
селски доставувач 
цртач 
канцелариски манипулант 
архивар 
дактилограф III и II класа 
магацински работник, со услов лицето што 

го зазема да има работен стаж прек§- една 
година 

помошен испитувач на тт водови 
чистач на тт уреди 

г) како работни места на помошни службеници 
односно неквалифицирани работници — следниве 
работни места: 

курир 
вратар 
домар 
чувар 
раководител на лифт 
магацински работник со работен стаж до 

една година 
чистачка на простории 

2. За другите работници и службеници (шофери, 
бравари, лимари и ел.) на претпријатијата што не 
се опфатени со ова упатство важат категориите на 
стручноста определени по општите прописи за 
стручната спрема на работниците односно службе-
ниците. 

3. Поштите, телеграфите и телефоните ќе ги 
групира во редовите од точ. 1 Управниот одбор на 
Генералната дирекција на птт. 

4. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од денот на примената на Уредбата 
за платите на службениците и работниците на 
претпријатијата во состав на Заедницата на сто-
панските претпријатија на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони. 

Бр. 6614 
24 јуни 1954 година 

Белград 

В. д. Генерален директор 
на поштите, телеграфите и телефоните. 

Никола Милановиќ| о. р. 

Согласен 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановић е. р« 
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337. 

Врз основа на чл. 3 ст. 4 од Уредбата за плати-
те на работниците и службениците на железнички-
те транспортни претпријатија (.,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/54) и чл. 130 од Уредбата за органи-
зацијата, послувањето и управувањето со Југосло-
венските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
54/53), во согласност со Одборот за стопанство на 
СОЈУЗНИОТ извршен совет, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВРЕМЕНО РАЗВРСТУВАЊЕ ПЕРСОНАЛОТ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА ВО ВРСТИТЕ ОД ЧЛ. 3 СТ. 1 НА УРЕДБА-
ТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУ-

ЖБЕНИЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАН-
СПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Со цел да се утврди пресметковниот платен 
фонд на железничките транспортни претпријатија, 
железничкиот персонал се групира во следниве 
врсти: 

I. 
Во I врста персоналот со звањата: 

машиновоѓа 
моторвоѓа 
прегледувач на коли по три години работен 

стаж во тоа звање 
надзорник на пруга 
надзорник на мостови 
надзорник на тунели 
надзорник на ваги 
надзорник на тт и сс постројки 
надзорник на колско гасно осветление 
надзорник на колско електрично осветление 
надзорник на електровлечни потстаници 
надзорник на возен вод на електрични желез-

ници 
надзорник на прегледуваните на коли 
надзорник на локомотиви 
надзорник на јака струја 
возовоѓа по 3 години работен стаж во тоа звање 
надзорник на маневра по 3 години во тоа звање 
шофер на моторна дресина — механичар по 3 

години работа во тоа звање 
ревизор на возови 

техничар и виши техничар на работните места: 
отправник на возови во станиците вон ранг, I, 

II и III ранг 
шеф на станица 
помошник на шеф на станица 
шеф на магацин 
помошник на шеф на магацин 
колски службеник 
распореден службеник 
иследник 
шеф на колски уред 
станичен касиер 
диспечер 
сообраќаен контролор 
транспортен контролор 
помошник на сообраќаен контролор 
помошник на транспортен контролор 
побарувачни контролор 
шеф на сообраќаен сектор 
шеф на ложилница и шеф на ложптт тпчка 

испостава 
помошник на шеф на ложилница 
шеф на влеча на ложилница 
термотехничар 
контролен приемен орган 
планер 
шеф на секција за врски 
помошник на шеф на секција за врски 
референт за врски 
референт за сс постројки 
референт во железничко транспортно претпри-

јатие 
шеф на група во железничко транспортно прет-

пријатие 

шеф на отсек во железничко транспортно прет-
пријатие 

началник во железничко транспортно претпри-
јатие 

директор во железничко транспортно претпри* 
јатие 
виши сметководител, виши книговодител, виши ад-
министратор, виши статистичар и виши комерци-
јалист на работните места: 

шеф на пресметковна група 
шеф на сметководство 
секретар на станица и ложилница вон ранг, 

и II ранг и на секција за врски 
референт во железничко транспортно претпри-

јатие 
шеф на група во железничко транспортно прет-

пријатие 
шеф на отсек во железничко транспортно прет-

пријатие 
началник во железничко транспортно претпри-

јатие 
стоковен касиер на работните места на стоковен 
касиер во станиците вон ранг, I, II и III ранг: 

инженер 
референт 
инспектор 
советник 

II . 
Во II врста персоналот со звањата: 

службеник на коли 
евидентичар на коли 
прегледувач на коли со работен стаж до 3 го-

дини во тоа звање 
надзорник на маневра со работен стаж до 3 го-

диш! во тоа звање 
возовоѓа со работен стаж до 3 години во тоа 

зваг.е 
шофер на моторна дресина-механичар со рабо-

тен стаж до 3 години во тоа звање 
транзитер 
чувар на пруга 
маневрист 
кочничар 
стрелочник 
одјавничар 
огнар 
надзорник на стрелки 
раководител на маневра 
шофер на моторна дресина — возач 
возен мгнипулант 
кондуктер 
магационер 
сообраќаен отпратник 
транспортен отпратник 
телеграфист 
ракувач на колско гасно осветление 
ракувач на колско електрично осветление 
ракувач на возен вод на електрични же-

лезници 
ракувач на електрозлечни потстаници 
ракувач на тт и се постројки 
ракувач на водостаница 
машиновоѓа на маневри 
чувар на тт и сс постројки 
ракувач на материјали 
стоковен касиер 
калкулант 
касиер на бичети 
техничар 
статистичар 
книговодите.ѕ 
сметководител 
комерц^ а лист 
администратор 
вг^ши техничар 
виши книговодигел 
виши сметководител 
виши комерцијална 
виши администратор 
дактилограф I класа 
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III. 
Во Ш врста персоналот со звањата: 
попишува*! на коли 
канцелариски манипулант 
дактилограф на II и III класа 
цртач 
статистички помошник 
ликвидатор 
режисер 
лаборант 
издавач на материјали 
спикер 
ламбист 
авизер 
гардеробер 
потпалувач на локомотиви 
багажер 
подмачкувач на коли 
чувар на водостаница 
железнички чистач 
работник на претоварување со стаж преку 1 

година 
магацински работник со стаж прекзг 1 година 

IV. 
Во IV врста персоналот со звањата: 

служител 
железнички стражар 
чистач на стрелки 
работник на претоварување со стаж до 1 година 
магацински работник со стаж до 1 година 
2. За персоналот на железничките транспортни 

претпријатија што не е опфатено со врстите од ова 
упатство важат соодветните категории на стручно-
ста определена за работниците и службениците по 
општите прописи 

3. Групирањето на станиците и ложилниците во 
рангови со цел да се пресмета пресметковниот пла« 
тер! фонд се врши врз основа на мерилата што ги 
пропишува управниот одбор на Генералната дирек-
ција на Ј Ж . 

Додека не се донесат прописите од горниот став 
ќе се применуваат ранговите на станиците и ложил-
ниците од Правилникот за додатоците на железнич-
киот персонал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/52). 

4. Оза упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од денот на примената на Уредбата 
за платите на работниците и службениците на же-
лезничките транспортни претпријатија. 

ГДЈЖ бр. 4044 
24 јуни 1954 година 

Белград 
В. д. Генерален директор 

на Југословенските железници, 
Благоје Богавац, е. р. 

Согласен, 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Cove: и от извршен совет, 
Светсзгр Вукмановић е. р. 

338. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за 

инвестиции БО стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), а по прибавена согласност од Соју-
зниот извршен совет, Народната банка на ФНРЈ 
врз основа на заклучокот од сз ој от Управен одбор 
од 14 јуни 1954 rc^T'itra, распишува 

ПОТРТИ К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ЈГ УВЕ СТИГ ПОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА ИЛ ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

I. На Петтиот конкурс за давање заеми од Општи-
от инвестиционе:! фонд на стопанските и задружни-
те организации ипо имаат право на регрес, како и 
на установите со самостојно финансирање и на 
народните одбори им се даваат заеми за набавка 
трактори, земјоделски машини и направи. 

Заемите се даваат за набавка на опремата од 
ирот- ovi.I 'jt е"« и бг1Л'Ј од домашното преш-
в- дсiво — од производиите или трговските прет-

пријатија, било од увозот — преку претпријатија-а 
што се занимаваат со рродажба на увозна опрема. 

Ако се набавува оваа опрема од увозот, банката 
ќе даде заем само во случај ако заемобарачот оси-
гурал потребни девизни средства, за што кон бара-
њето за заем на банката ќе и' поднесе доказ. 

Од средствата на овие заеми не може да се на-
бавува опремата што била веќе употребувана. 

II. Барањето за добивање заем мора да содржи: 
1) назив на опремата за која се бара заемот; 
2) висина на бараниот заем; 
3) интересна норма и срок за исплата што ги 

предлага заемобарачот, со тоа што срокот за испла-
та со отплатување да не може да биде подолг од 
пет години; 

4) други податоци предвидени во образецот за 
заемот што го издава Народната банка на ФНРЈ. 

Заемобарачот може да предложи интересна нор-
ма и во половини односно четвртини процент. 

III. Кон барањето за заем заемобарачот мора да 
поднесе извештај од кој се гледа: 

1) сегашната состојба на снабденоста со тракто-
ри, земјоделски машини и направи; 

2) колкава би требала да биде снабденоста со 
опремата од претходната точка за нормално врше-
ње работите на стопанството; 

3) спецификација на тракторите, земјоделските 
машини и направи што заемобарачст сака да ги на-
бави сега од средствата на заемот што го бара. 

Спецификацијата од точ. Ш под 3) треба за се-
кој дел на опремата да содржи: 

а) вид и тип; 
б) од каде би се набавила; 
в) капацитет и потрошувачка на гориво и ма-

зиво; 
г) цена по одбиток на регресот, ако го има, со 

придавање на транспортните трошоци. 
4) економски ефекат што заемобарачот во по-

глед на наголемување™ на приносот на пазарните 
вишоци, заштеди во загубите и друго ќе има од 
употребата наспрема та што сака да ја набави, со 
подробно образложение и ознака на поврвнината на 
земјиштето што ќе се обработува со набавената 
спрема. 

Во образложението цитирано во претходниот 
став заемсбарачот треба да ги даде податоците за 
економската сила на целокупното стопанство и со 
економска сметанка да докаже дека заемот ќе може 
да го отплати од приходите на целото стопанство. 

Извештајот цитиран во оваа точка треба да биде 
потврден од надлежниот земјоделски стручњак. 

IV. Ако износот на бараниот заем преминува 
^0% од сегашната вредност на основните средства со 
кои заемсбарачот управува, нарлалени за износот на 
долевањето на заемсбарачот за набавка на основни-
те средства саемот ќе се одобри само со гаранција од 
народниот одбор на околијата, градот или градската 
е пипина со одделни права на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на заемобарачот. 

V Заемот се отплатува во годишни ануитет« 
од кон првиот стасува на 1 ноември 1955 година. 

V3. Барањето за добивање заем на ОВОЈ кон-
курс се поднесува до Народната банка на ФНРЈ 
— филијалата при која заемобарачот има текушта 
односно жиро сметка најдоцна до 20 јула 1954 го-
дина заклучно. 

Барањето се поднесува на образецот од Народ-
ната Панка на ФНРЈ. 

VII. Во сето другото за ОБОЈ конкурс важат 
одредбите од Уредбата за заспите за инвестиции во 
стопанството. 

О. бр. 19 
28 јуни 1954 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната Оа:и~а цл Ci , , 
Bojwh Гузина, е. г 

Согласен, 
Псј лретседател 

на Сојузниот извршел совет, 
Светозар Вукмановић, е. p. 
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339. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителните специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр 17/51) Сојуз-
ната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ГЛОДАЛА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 
В оетенасти гледала со валчеста 

рачка JUS K.D2.090 
В_)етенасти глодала со морзе ко-

нична рачка JUS K.D2.091 
Гоетенасти гл одала со валчеста 

Бачка и со плочички од тврд 
метал • JUS K.D2.100 

Рретенасти гл одали со морзе ко-
мична рачка и со плочички од 
тврд метал JUS K.D2.101 

В^етенасти глодала со моозе ко-
нична рачка, со навоЈ и со 
плочички од тврд метал JUS K.D2.102 

Г додала за жлебови со валчеста 
рачка JUS K.D2.110 

Свестрани гл одала за жлебови JUS K.D2 111 
Г у д а л а за жлебови со мотззе ко-

нична рачка JUS K.D2.112 
Г тодала 31 жлебови со морзе ко-

нична рачка и со навои JUS K.D2.113 
Г одала за жлебови со валчеста 

рачка и со плочички од тврд 
метал JUS K.D2.120 

Г : одала за жлебови со морзе ко-
пнена рачка и со плсчички од 
тврд метал JUS KD2 121 

Г гудала за жлебови со морзе ко-
нична рачка, со навои и со пло-
чички од тврд метал JUS K.D2.122 

В лчес^и глодала за метрички 
навои JUS К Ш 130 

I "»тала за Т-жлебови според JUS 
М.GO.060 JUS KD2.140 

Г'одала за жлебови за сегменти 
клинови според JUS М С2 050 JUS KD2.141 

ТсЈтерасти гледала со ситни запци 
— за метали JUS К D2 150 

Тс .прерасти гледала со крупни запци 
— за метали JUS KD2.151 

В" зтенасти глодала со валчеста 
рачка за ковачки калапи JUS K.D2 200 

Е пенасти гледала со морзе ко-
нична рачка за ковачки калапи JUS KD2 201 

В r "i-ши прстенасти глода та со 
зллчеста рачка за ковачки калапи JUS K.D2 202 

К'-г-п:чни вретенасти гледала со мо*о-
3 2 конична рачка за ковачки ка-
лапи JUSKD2.203 
2. Споменатите зугосл^ зенели сто и дс рд и сз 

со.азени во одделно издание на Сојузната коми-
с и и з а с т а н д а р д и з а ц и ј а , ш т о е СОСГ1?ЕСН д е л о д 
оза решение. 

3 Овие југословенски стандарди влегуваат во 
ст: .а на 1 октомври 1954 година. 

Бр. 1606 
23 Јуни 1954 година 

Белград 
Претседате гс 

на Сојузчата комисии за 
е I ан дардизаци ј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

340. 
Врз основа на чл. 13 ст. 2 тон. 4 од Правилни-

кот за стручната спрема на управните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/54) пропишувам 

П Р О Г Р А М А 
НА ОДДЕЛНИОТ ДЕЛ НА УПРАВНИОТ ИСПИТ 

ЗА ПОМОРСКО-УПРАВНАТА СЛУЖБА 
I. 

Програмата на одделниот дел на управниот 
испит за звањето пристав и референт во поморска-
управната служба опфаќа, и тоа: 

А) за звањето пристав 
1) Поморско управно право; 
2) Основни поими на Поморското стопанско 

право; 
3) Основни поими на Меѓународното поморско 

јавно право во војна и мир; 
4) Сигурност на пловидбата; 
5) Лучка администрација; 

В) за звањето референт за наутичко-управни 
работи 

1) Поморско управно право; 
2) Поморско стопанско право; 
3) Меѓународно поморско јавно право во војна 

и мир; 
4) Сигурност на пловидбата; 
5) Лучка администрација; 
В) за звањето референт за правни работи 
1) Поморско-управно право; 
2) Поморско-стопанско право; 
3) Меѓународно поморско Јавно право во БОЈ ич 

и мир; 
4) Општи поими од Сигурноста на пловидбата; 
5) Општи поими од поморството. 

Г. за звањето референт за бродомашинеки работиѕ 
1) Градба на бродски машински постројки; 
2) КолаудациЈа на материјалот; 
3) Надзор над парните котли "и садови под на-

тиск; 
4 )Надво1'е; 
5) Поставана машина во брод; 
6) Читање и димензионирање на брод ©машин-

ските нацрти и проекти; 
7) Основно познавање на Поморското управно 

право; 
8) Основни поими од Сигурноста на пловид-

бата 
И. 

Програмата на испитите од Поморското управ-
но поаво опфаќа; 

а) за звањето пристав 
— организација на псморството на Југосла-

вија; одделно на поморско-управната служба; 
— познавање на сите позитивни псмсчско-

управни прописи; 
— основно познавање на главните начела на 

прописите за морскиот риболов; 
— прописи за таксите што се однесуваат до 

поморско-упоавната служба; 
б) за звањето референт, покрај горе спомена-

тата програма за звањето пристав, уште и* 
— познавање на меѓународните конвенции за 

поморско-управната служба што ја of »пу еу за ат Ју-
гославија; 

— познавање на меѓународните конвенции за 
работните услови на посадата на бродовите што ја 
обврзуваат Југославија; 

— админпстративно-казнена постапка ка ј по 
морски!е прекршоци; 

— царински прописи што се однесува до по-
морското; 

— класификациони ознаки и работа m Југо-
словенскиот регистар на бродовите и други пова-
жни класификациони заводи 
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III. 
Програмата на испитот од Поморското стопанско 

право опфаќа: 
— бродосопственик, орган на управувањето и 

заповедник на бродот; 
— договори за искористувањето на бродовите 

(странки во договорот, нивни застапници и пома-
гачи, превоз на предмети и лица, влечење; наем 
на брод); познавање на лучките узанси; 

— стварни права на бродот (хипотека и приви-
легии); 

— хаварии; 
— помош и спасување; 
— поморско осигурување. 

IV. 
Програмата на испитот од Меѓународното по-

морско јавно право во војна и мир опфаќа: 
— делба на морето, правна природа на поод-

делни делови на морето и правна положба на бро-
дот во поодделни делови на морето; 

— начело на слободната пловидба и негови 
ограниченија; 

— искористување на флората и фауната на 
море; 

— права и ограничени ја на крајбрежната др-
жава во територијалното море; 

— нештетен проод; 
— право на гонење; 
— континентален појас; 
— присилни мерки во мирно време; 
— гусарање и пиратерија; 
— поморско воено право и негови извори; 
— права и должности на неутралците; 
— воени бродови и претворање трговски бро-

дови во воени бродови; 
— блокада, ембарго, бомбардирање, мини, под-

морници; 
— контрабанда; 
— поморски воен плен; 
— познавање на меѓународните конвенции што 

се однесуваат до Поморското јавно право а кои ја 
обврзуваат Југославија. 

V. 
Програмата на испитот од Сигурноста на пло-

видбата опфаќа за, звањето пристав прописи за си-
гурноста на човечкиот живот на море, прописи за 
способноста на бродовите за пловидба како и 
функционирање на поморското осветление и си-
гналните знакови, а за звањето — референт истата 
програма како и за звањето пристав и покрај тоа 
и добро познавање на барањата што во поглед на 
сигурноста на пловидбата се бараат за поодделни 
бродови, прописи за одбегнување судирања на мо-
ре, постапка за издавање пловидбена дозвола, пре-
глед и надзор на бродовите. 

VI. 
Програмата на испитот од Лучката админи-

страции а опфаќа: 
— водење на очевидник и на книгите пропи-

шани во поморско управната служба; 
— постапка ка j наплатата на лучките надоме-

стувања и други тарифи; 
— познавање на начинот на водењето на ста-

тистиката на прометот патници, стоки и бродови. 

VII. 
Програмата на испитот од Поморството опфаќа: 
— видови на бродови по конструкцијата, БИДО-

ВИ на погони и цзлзсообразност; 
— главни видови бојни бродови; 
— основни поими за трупот на бродот; 
— мерење, пловност, носивост и стабилитет на 

бродот; 

— видови на чамци; 
— основни поими за навигацијата; 
— најосновно познавање на бродските наутич-

ки инструменти; 
— работа на поморска карта; 

VIII. 
Програмата на испитот од Градба! а на бродски 

машински постројки, Колаудација ка материјалот, 
Нед зоп над парните котли и садови под натиск, 
Надвоѓе, Поставана машини во брод, Читање и ди-
мензионирање на бродомашинските нацрти и про-
екти, опфаќа подробно познавање на прописите од 
оваа материја, изведба контролни сметки и раку-
вање со инструменти за мерење. 

Бр. 2388 
5 јуни 1Ѕ54 година 

Белград 
Директор 

на Управата за поморство 
и речен сообраќај, 

Мирослав Драгустин, е. р. 
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