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431. 

Врз основа на членот 55 став 2 и членот 59 
од Законот за државната управа („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 13/56), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д В А 
ЗА ОСНОВУВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ 

СУРОВИНИ 

Член 1 
Се основува Дирекција за нуклеарни су розини 

(во натамошниот текст: Дирекција) како сојузен 
орган на управата во состав на Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија. 

Член 2 
Дирекцијата в р ш и управни и стопански работи 

од областа на производството и снабдувањето на 
земјата со нуклеарни суровини и со суровини по-
требни за произведување и преработувана на ра -
диоактивни материјали. 

Член 3 
Во делокругот на Дирекцијата спаѓаат след-

ните работи: 
1) следење на геолошките и технолошките р а -

боти што ги вршат установите и стопанските орга-
низации со цел за истражување и испитување на 
нуклеарните суровини, и обработување на подато-
ците и другите материјали по прашањата од областа 
на производството и снабдувањето со нуклеарни 
суровини; ' 

2) нешоредно вршење експлоатација на нук-
леарните суровини и нивно оплеменување, или от-
стапување овие работи на други стопански орга-
низации; 

3) дистрибуција на нуклеарните суровини и на 
специфичните материјали потребни за произведу-
вање на нуклеарна енергија на начинот предвиден 
со посебни прописи; 

4) складирање, непосредно или преку стопан-
ски органзации, на нуклеарни суровини и суровини 
потребни за произведување на нуклеарна енергија; 

5) следење не извршувањето на прописите што 
се однесуваат на производството и снабдувањето со 
нуклеарни суровини; 

6) пропишување, со согласност од Сојузната ко-
мисија за нуклеарне енергија, на условите за с к л а -
дирање на нуклеарните суровини и суровините по-
требни за производство на нуклеарна енергија; 

7) други стопански работи предвидени со по-
себни прописи со цел за снабдување на земјата со 
нуклеарни суровини. 

Во остварувањето на задачите од точката 2 на 
претходниот став Дирекцијата може да врши е к -
сплоатација на нуклеарните суровини и нивно 
оплеменување во своја режија . 

Член 4 
Дирекцијата има својство на правно лице, 

Член 5 
На чело на Дирекцијата стои и со нејзината 

работа раководи директор. 
Директорот го назначува и го разрешува Со-

јузниот извршен совет по предлог од Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија. 

Член 6 
Надзорот над работата на Дирекцијата, како и 

другите праѕп и должности предвидени во членот 58 
од Законот за државната управа, ги врши во однос 
на Дирекцијата Сојузната комисије за нуклеарна 
енергија. 

Член 7 
Дирекцијата е должна да ќг ги доставува ка 

Сојузната комисија за нуклеарна енергија своите 
акти донесени вон управната постапка. 

Во вршењето на правото на надзор Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија може да ги укине 
или поништи овие акти ако се во спротивност со 
закон или со друг- пропис. Комисијата може на 
Дирекцијата да и определува одделни задачи во 
рамките на нејзиниот делокруг, да го утврдува 
приоритетот на одделни нејзини задачи и да ft 
издава задолжителни стручни упатства. 

Наредбите и упатствата Дирекцијата ги доне-
сува со согласност од Сојузната комисија за пукле-* 
арна енергија. 

Член 8 
Обртните средства за набавување и чување на 

нуклеарните суровини се обезбедуваат со сојузниот 
буџет. 

Загубите што ќе настанат при работењето се 
подмируваат од сојузниот буџет во рамките на 
претсметката на Сојузната комисија за нуклеарна 
енергија. 

Член 9 
Од добивката и од другите приходи што ќе ги 

оствари Дирекцијата при работењето со нуклеарни 
суровини, по покритие на загубите настанати од тоа 
работење, Дирекцијата формира сопствени обртни 
средства, кои служат за набавка и чување на ну-
клеарните суровини. 

Височината на обртнмте средства што се ф о р -
мираат од добивката и од другите приходи од прет-
ходниот став, ја утврдува Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија. 

Добивката што ќе ја оствари Дирекцијата, по 
покритие на расходите од ставот 1 на овој член и 
формирањето на сопствени обртни средства, се 
уплатува во сојузниот буџет. 

Член 10 
З а работењето со нуклеарни суровини во текот 

на годината Дирекцијата е должна да состави за -
вршен биланс, кој го одобрува Сојузната коми?- а 
за нуклеарна енергија. 

Составувањето на завршниот биланс се врши 
според упатствата од с о ј у з н и о т . Д р ж а в е н секрета-
ријат за работите на финансиите. 
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Член И 
Контрола над финансиското работење на Дирек-

цијата врши сојузниот Државе« секретаријат за 
работите на финансиите по пат на комисија на 
стручњаци што ја формира во согласност со Соју-
зната комисија за нуклеарна енергија. 

Член 12 
Организацијата и систематизацијата на работ-

ните места на Дирекцијата се утврдува со пропи-
сите за организацијата на Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во оила осмиот ден по об-

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

Р. п. бр. 228 
5 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

432. 
Врз основа на членот 31 став 8, членот 32 став 4, 

членот 44 став 1, членот 46 став 1 точка 2, членот 98 
став 2 и членот 120 ст. 1 и 2 од Законот за превозот 
на железниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
46/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ОДРЕДБИ КОН ЗАКО-

НОТ ЗА ПРЕВОЗОТ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 
Член 1 

Кон одделни членови од Законот за превозот на 
железниците (во натамошниот текст: законот) се 
пропишуваат следните дополнителни одредби, и тоа: 

Кон членот 1 
I. Односите меѓу железницата и странките* што 

се користат со услуги од железницата во врска со 
превозот на патници, багаж и стоки се уредуваат 
уште и со оваа уредба, со општите тарифе™ од-

Средби, тарифата, како и со другите прописи доне-
сени врз основа на закон. 

Кон членот 2 
I. Мешовит превоз се воведува со посебна спо-

годба меѓу железницата и претпријатијата на пат-
ниот, морскиот, речниот или воздушниот сообраќај 
кои учествуваат во мешовитиот превоз. 

Во ведувањето на мешовитиот превоз и усло-
вите на таквиот превоз Генералната дирекција на 
Југословенските железници мора да ги објави во 
„Службен лист на ФНРЈ". 

Кон членот 3 
I. Генералната дирекција на Југословенските 

железници може да ја определи дневната количина 
на стоки што може да се упати преку одделни пре-? 
товарни станици, ако тоа го бараат сообраќајните 
прилики во тие станици. 

Кон членот 4 
I. Како меѓународен сообраќај, во смисла на ста-

вот 3 под 2 од овој член од законот, се подразбира 
превозот на. патници, багаж и стоки од Југославија 
за други земји, од други земји за Југославија и од 
други земји во провозот низ Југославија за други 
земји, без оглед дали превозот се врши исклучиво 
со железници или делумично со железници а де-
лумнине со други превозни средства. 

II. Станиците што се отворени за железнички 
јавен сообраќај се наведени во Именикот на желе-
зничките станици на Југославија, кој го донесува 
Генералната Дирекција Ш Југословенските желе-

зници и го објавува во „ Т а р и ф н о трапез ртен 
весник". 

Со именикот на железничките станици на Југо-
славија се определува за кои видови сообраќај 
одделни станици се отворени и меѓу кои станици не 
е допуштено директно отправурање на га—ттши, 
багаж, експресни стоки и стоки. 

III. Отстојанијата меродавни за сметање i а во-
зните цени и на возарината се утврдени во Даљу,-
нарот на Југословенските железници, што го доне-
сува Генералната дирекција на Југословенските же-
лезници, во согласност со Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски, и го обја-
вува во „Тарифско-транспортен весник", 

IV. Задолжителните толкувања за примена на 
важечките тарифи мораат да се објават во „Тарчф-
ско-транспортен весник". 

Кон членот 5 
I. Писмената покана за дополнително плаќање 

на должниот износ мора да содржи податоци за 
превозната исправа и образложение поради што се 
бара наплатата. 

II. Писмената покана за дополнително плаќање 
железницата може да ft го достави на странката 
преку пошта или непосредно, преку свој службеник. 
Писмената покана упатена преку пошта мора да се 
предаде со препорачано писмо. Како ден на доста-
вата на писмената покана се смета денот кога 
странката ја примила неа 

Кон членот 6 
I. Рекламација за враќање на повеќе напла-

тените превозни трошоци му се поднесува на од-
делението за контрола на приходите на Генералната 
дирекција на Југословенските железници кое се 
наоѓа во седалиштето на железничкото транспортно 
претпријатие на чие подрачје се наоѓа с т а с и т та 
ка ј која е извршено плаќање. 

Кон рекламацијата мора да се поднесе: 
1) возната исправа, ако барањето го поднесува 

патникот. Ако патникот има право на повластено 
возење, мора да ја поднесе и исправата со која го 
докажува тоа свое право; 

2) дупликатот од товарниот лист односно друга 
превозна исправа (багажница, експресен лист или 
превозница), а по потреба и франкатурната сметка, 
ако превозните трошоци ги платил испраќачот: 

3) товарниот лист односно друга превозна ис-
права (багажница, експресен лист или превозница), 
ако барањето се однесува на превозните трошоци 
што ги платил примателот. 

II. Правото за поднесување рекламација од 
страна на лице што не извршило плаќање, се 
утврдува со исправите како што се: цесија (отстап-
ница), полномошно и ел. Железницата може да 
бара потписите на овие исправи да бидат заверени. 
Ако рекламацијата ја усвоила, железницата ги 
задржува овие исправи, 

III. Рекламацијата странката може да ft ја 
достави на железницата преку пошта или непосре-
дно, Рекламацијата упатена преку пошта мора да 
се предаде со препорачано писмо. Како ден на 
доставата на рекламацијата се смета денот кога 
железницата оваа ја примила. 

IV. Тужбата за враќање на повеќе наплатените 
превозни трошоци се поднесува против железни-
чкото транспортно претпријатие на чие подрачје 
се наоѓа станицата која ги наплатила тие превозни 
трошоци. 

Кон членот 7 
I. Ако предметот на превозот не е осигурен, 

рекламацијата за наплата на побарувањето од до-
говорот за превозот може да му се поднесува на 
железничкото транспортно претпријатие на чие 
подрачје се наоѓа отправната или упатната ста-
ница, или на железничкото транспортно претпри-
јатие на чие подрачје настанал случајот врз кој 
се засновува побарувањето. 
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Тужбата за наплата на ПЈ^ар^ањето од дого-
ворот за превозот се поднесува против железничко-
то транспортно претпријатие на кое може да му 
се упати рекламација според претходниот став. 

II. Кон рекламацијата за надоместок на ште-
тата поради загуба или оштетување на предметот 
на превозот мораат да се приложат, покрај превоз-
ната исправа (товарен лист односно дупликат на 
товарниот лист, багажница, експресен лист или 
превозница), и сите други исправи со кои се дока-
жува основаноста на рекламацијата, како и дока-
зите за вредноста на стоките во местото и во вре-
мето на предавањето на стоките на превоз (запи-
сник за извидот, список на загубените и оштете-
ните предмети, наод на судски вештак, фактура и 
Друго). 

Кон членот 8 
I Правото за поднесување рекламација од 

страна на лице што не е имател на правото, се 
утврдува со исправите како што се: цесија (отстап-
и л а ) , полномошно и ел. Железницата може да 
бара потписите на овие исправи да бидат заверени. 

Ако ја усвои ла рек ламаци јата, железницата ги 
задржува овие исправи. 

Кон членот 12 
I. Железницата е должна да издаде ред на 

возењето наменет за употреба на патниците. Во 
редот на возењето мора да се назначат видовите 
на возовите и разредите, условите за превоз со 
определени возови и времето на тргнувањето на 
возовите, а за поголемите преодни односно при-
клучни станици и за крајните станици мораат да 
се означат и времето на пристигањето на возовите 
и поважните приклучоци. 

п ж о ј а измена во редот на возењето мора да 
се о^ави со оглас во станицата и преку дневниот 
печат. 

Кон членот 14 
I. Патникот е должен возната исправа да ја 

чува за време на целото патување. По завршеното 
патување патникот мора да му ја предаде возната 
исправа на определен службеник на железницата. 

II. Ако возната исправа важи за разни превозни 
патишта, тоа мора да биде назначено на неа. 

Кон членот 16 
I. Работното време на патничките благајни мора 

да се објави со оглас на благајната. 
II. Патникот има право на избор на прево?ен 

пат. 
III. Патничките благајни во станици со огра-

ничено работно време се должни во своето работно 
време да издаваат возни исправи и за возовите што 
тргнуваат вон работното време на станицата. 

- Кон членот 17 
I. 'Секое дете снабдено со возна исправа има 

право на цело седалиште. 
II. За определување возраста на детето е ме-

род°^на возраста на денот на започнатото пату-
вање. 

Кон членот 18 
I. Во станиците во кои се воведени перонски 

карти, задржувањето во чекалните и на пероните 
им е допуштено само на патниците со возна ис-
права и на лица со перонска ќарта. 

Во станиците каде постојат одвоени чекални 
од I а одведени од II разред, задржувањето во че-
калните од I разред им е допуштено само на пат-
ниците со вознџ исправи за I разред и на лицата 
со перонски карти што ги испраќаат. 

Учениците на осумгодишни училишта, на учи-
лишта во стопанството и на средни училишта, кои 
како такви се легитимираат, можат и со возна 
исправа за II разред да се задржуваат на чекал-
ните од I разред, ако нема посебна чекална за 
ученици. 

II. Слепо лице може да влезе во чекалната 
и со куче водач. Другите лица на кои, според до-

полнителната одредба II кон членот 30 од законот, 
по исклучок им е дозволено да воведат поголеми 
кучиња во патничката кола, не смеат да ги вове-
дуваат тие кучиња во чекалнѕта, 

III. Во станиците во кои се воведени перонски 
карти децата до навршените 10 години возраст 
можат да влезат во чекалната или да излезат на 
перонот без перонска карта, ако нивниот придру-
жувач "има перонска карта. 

Кон членот 19 
I. Ако за превоз на болни лица од ст. 3 и 4 на 

овој член од законот се употреби засебно купе, за 
тоа мора да се плати возната цена опр?деленз со 
тарифата. Покрај ова возна цена мора да се пла и 
и надоместок за дезинфекција на купето односно 
колата, ако со важечките санитарни прописи е пред-
видено купето односно колата да мора да се де-
зинфикува по секое превезување на лица оболени 
од определени заразни болести. 

II. Во возот е забранета продажбата од секој 
вид, освен ако за тоа се склучи посебна спогодба 
со железницата. 

Кон членот 20 
I. Во директната кола првенствено право за за-

земање седалиште имаат патниците со директни 
возни исправи. 

II. Имателите на постелни карти имаат право 
само на колата во колата за спиење. Сместувањето 
на рачен багаж во друга кола не им е допуштено. 

III. Враќањето на возната цена се врши според 
одредбите на чл. 6 и 26 од законот и дополнител-
ните одредби кон овие членови. 

Кон членот 21 
I. Како потешки инвалиди се сметаат^ инва-

лидите од I—VI група односно со 60 и повеќе про-
центи инвалидитет. 

На барање од потежок инвалид, седалиштсто 
определено за потешки инвалиди мора веднаш да 
му се отстапи. 

II. Во колите односно купињата што се обе-
лежени како коли односно купиња за непушачи, 
не смее да се пуши ниту со согласност од другите 
патници. 

Кон членот 22 
I. Лице што испраќа патник може на минување 

да влезе во колата заради давање помош на пат-
никот околу сместувањето. 

II. Од патувањето не можат да се исклучат: 
патниците (подружниците) со деца до навршените 
7 години возраст, потешките инвалиди, слепите ли-
ца, и работниците, службениците и воените лица 
што патуваат со налог или со објава за службено 
патување, ако нивниот идентитет може да се ут-
врди врз основа на лична карта и други <*ли"ни 
исправи (на пример: пасош и др.), како и децата 
без придружник до навршените 14 години возраст. 

III. Во случај на одземање на возната испр ва 
затоа што неовластено се вршени измени во неа, 
железничкиот службеник е должен на патникот 
за тоа да му издаде потврда во ijoja се назначени 
податоците за одземената возна исправа и причи-
ната за одземање. 

Кон членот 23 
I. За надоместокот наплатен врз основа на ста-

вот 6 од Овој член на законот, овластениот желе-
знички службеник е должен да му издаде потврда 
на патникот. 

Кон членот 24 
I. Ако со тарифата е определено да може па-

тувањето да се прекинува, прекинатото патување 
патникот може да го продолжи само од станицата 
во која го преминал возењето или од некоја ста-
ница што лежи на истиот превозен пат а н е по-
блиска на упатната станица. 

Кон членот 26 
I. Патникот може да бара враќање на напла-

тената возна цена односно на разликата меѓу пла-
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тената возна цена и возната цена за поминатиот 
пат, од патничката благајна на почетната, попат-
ната или упатната станица, според тоа каде наста-
нал случајот од кој произлегува неговото право на 
враќање на наплатена возна цена односно на ра-
зликата. 

Ако сака враќањето на возната цена односно 
на разликата да му се изврши веднаш, барањето 
од претходниот став патникот е должен да го по-
стави во почетната станица најдоцна на денот кој 

'на возната исправа е означен како прв ден од ско-
кот на нејзиното важење, а во попатните и упат-
ната станица — веднаш по доаѓањето на возот. Во 
противно, своето право патникот може да го оствари 
на начинот и во сроковите предвидени во членот 
6 од законот. 

II. Наполно или делумично неискористената 
возна исправа патникот е должен да ја завери ка ј 
надлежниот железнички службеник, освен ако 
барањето за враќање возната цена односно на раз-
ликата го поставил во почетната станица на1доцна 
на денот што е означен на возната исправа како 
прв лен од срокот на нејзиното важење. 

ТИ. Железницата може да изврши враќање на 
возната цена односно разликата и кога патникот 
пропуштил да ги исполни пропишаните услови за 
враќање, ако најде дека тоа би било праведно. 

Кон членот 27 
I. За тргнување на возот е меродавно времето 

според часовникот на железничката станица. 
II. Патниците не можат да користат за помо-

шен превоз возови составени само од коли за 
спиење, како ниту возови определени за специјални 
превози. 

III. Во случај на премин од воз во воз, пат-
никот е должен самиот да се грижи за превозот 
на својот рачен багаж. 

IV. Во случај на губење врска, железницата 
може патниците, со нивна согласност, на пократки 
отетој ани ја да ги превезе и со товарни возови со 
уврстени патнички коли, во службени коли или 
во годни железнички товарни коли. 

Кон членот 28 
I. Железницата може да го ограничи внесува-

њето на рачен багаж по обемот и количината во 
моторните коли, шинобуеите или колите од специ-
јална конструкција. Овие ограничувања мораат да 
се објават во редот на возењето. 

II. Рачни санки не смеат да се внесуваат во 
колата односно купињата од I разред, а смучките 
можат да се внесуваат само ако во колите посто-
јат посебни направи за нивното сместување. 

Во колите од И разред смучките и рачните сан-
ки, како и склопливите чамци во тежина до 30 кг, 
можат да се внесуваат само ако не им смеќаваат 
на другите патници и ако со нив нема да се из-
валкаат седалиштата. Патникот може да внесе 
во колата само едно рало смучки, едни санки или 
еден склоплив чамец. 

III. Предметите од ставот 2 на овој член од 
законот што не можат да се пренесат односно да 
се сместат во в л а ж н а т а (службената) кола, оста-
нуваат ка ј патникот под негов надзор. Патникот 
е должен и во овој случај за превоз на овие пред-
мети да ја плати возарината и додатокот предвиден 
во тарифата. 

Кон членот 30 
I. Како мали кучиња се сметаат кучињата што' 

во предниот дел до сртот не ја преминуваат висо-
чината од 30 см. 

II. Поголеми кучиња што со себеси ги водат 
органи на внатрешните работи или припадници на 
Југословенската народна армија, ловци или слепи 
лица, може да се воведат само во патничките коли 
од II разред. Во купињата на овие коли можат да 
се воведуваат кучиња само со согласност од дру-
гите патници. 

III. Кучињата што се превезуваат со железни* 
ца, без оглед таа големината и начинот на пре-

возот, мораат да бидат снабдевени со кошница, која 
спречува каснување, а поголемите мораат да се 
држат односно да се врзат уште и на кратко јаже. 

IV. Мали животни и кучиња не смеат да се 
внесуваат во колата за ручање. 

V. Како мали припитомени животни кои цд 
смисла на одредбата на ставот 1 од овој член на 
законот можат да се внесуваат во патничката кола 
не се сметаат: живината, прасињата, јагнињата и 
јарињата. 

Кон членот 31 
I. За предметите примени на чување железни-

цата одговора како чувар. 
II. Станиците што примаат багаж па Чувану 

мораат да бидат означени во редот на врз^&етб 
на годен начин. Постоењето на гардероба треба да 
се означи со уочлив натпис во станицата. 

III. Пари, хартии Ојд вредност, мрарки од секој 
вид и драгоцености не се примаат на чување. 

IV. За полна или делумична загуба, како и за 
оштетување на багажот примен на чување, желе^ 
зницата ја надоместува фактичната вредност, а нај-* 
многу до 100.000 динари по парче. 

V. Ако оставницата не се врати, железницата 
е должна да го издаде багажот само ако лицето 
што го бара тоа го докаже своето право и писмено 
изјави: дека го примило багажот, дека се одрек-
нува од сите права што произлегуваат од остав-
и н а т а и дека ги презема врз себе сите- обврски 
спрема трети лица што од тоа би можеле да произ-
лезат за железницата. Ако смета дека писмената 
изјава за преземачот на багажот не е достаточна 
гаранција за нејзино обезбедување спрема трети 
лица, железницата може да бара полагање и на 
друга гаранција, до фактичната вредност на бага-
жот, а најмногу од 50.000 динари по парче. 

Кон членот 32 
I. Станиците во кои треба да се организира 

служба на носачи, како и бројот на носачите во 
тие станици, ги определува железничкото тран-
спортно претпријатие на чие подрачје се наоѓаат 
односните станици. 

II. Правата и обврските на носачите, како и 
тарифата за носачките услуги, се утврдуваат со ко-
лективен договор меѓу железницата и здружение на 
носачи — со договор меѓу железницата и одделни 
носачи. 

III. За полна или делумична загуба, како и за 
оштетување на багажот што му е предаден на но-
сач, железницата одговара до износот на факти-
чната штета, а најмногу до 100.000 динари по парче. 

Кон членот 33 
I. Филмовите за кина можат да се примаат на 

превоз како багаж ако се прописно спакувани. 
Кон членот 34 

I. За одбивањето да прими на превоз багаж 
што е недостаточно пакуван или чија состојба по-
кажува очигледни знаци на оштетување, како и 
приемот на таков багаж со ставање забелешка на 
багажницата за состојбата на багажот, одлучава же-
лезничкиот службеник што го прима багажот на 
превоз. 

II. Јасната и полната адреса на патникот и 
другите пропишани ознаки мораат да се стават на 
самото парче багаж или на ливче, табличка одно-
сно привесок од постојана материја, кои мораат 
да бидат добро прицврстени за самото парче багаж. 

Ако багажот не е означен на пропишан начин, 
железницата може да го одбие приемот или самата 
да Г9 изврши пропишаното означување со наплата 
на надоместокот предвиден во тарифата, 

III. Патникот мора да ги симне или да ги на-
прави нечитливи старите ознаки и ливчиња од по-
ранешните превози. 

Кон членот 35 
I. Багажницата мора да ги содржи следните 

додатоци: 
* 1) отправна и упатна станица; 

2) превезен пат; 



Среда, 11 Јуни 19581 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 23 — Страна 601 

3) ден на предавањето и воз за кој е предаден 
бага* :от на превоз; 

' ) име и адреса на предавател от на багажот; 
5) број и тежина на парчињата; 
6) возарина и други трошоци; 
7) височина на обезбедувањето на уредна ис-

порака во броеви и букви, ако постои обезбедување. 
II. На предметите што како багаж се предават 

на превоз с п а к у в а н и можат да се остават само 
делови и прибор што се прицврстени со завртки. 
Деловите и приборст што можат лесно да се сим-
нат, мораат да се симнат од предметите пред пре-
давањето на превоз. 

III. За станицата која не отправува багаж и за 
станицата со ограничено работно време, багажот 
се прима на превоз под условите да се подигне 
кај возот. Во тој случај, во заглавјето на багажни-
цата мора да се запише белешка: „Ке се прими 
ка ј возот". 

Кон членот 38 
I. За услугите околу извршувањето на царин-

ските и другите формалности при превозот на ба-
гажот, железницата наплатува, покрај фактичните 
издатоци, и надоместок предвиден во тарифата. 
Со тарифата може да се предвиди плаќање на 
фактичните издатоци и на надоместоците во па-
ушален износ. 

Кон членот 39 
I. Во поглед на писменото барање на имателот 

на багажницата багажот попат да се задржи, да 
се врати во отправната станица или да се упати 
во некоја друга станица, се применуваат соодве-
тните одредби од чл. 89 и 90 од законот и дополни-
телните одредби кон овие членови 

И. Ако багажот му се врати на патникот во 
отправната станица или се издаде во некоја по-
патна станица, враќањето на наплатената возарина 
односно на разликата меѓу наплатената-возарина 
и возарината за поминатист пат се врши на на-
чинот предвиден во дополнителната одредба I кон 
членот 26 од законот. 

Ако багажот се врати во отправната станица 
или се упати во некоја друга попатна станица, вра-
ќањето на разликата \ меѓу наплатената возарина 
и возарината за помшгатитот пат се врши на начи-
нот предвиден во членот б од законот и во дополни-
телните одредби кон овој член. 

Кон членот 40 
I. Ако багажот не се однесе штом е приготвен 

за издавање, имателот на багажницата може само 
во работното време на станицата да бара да му 
се издаде багажот. 

II. Ако е багажот поимен на превоз со беле-
шка' „Ке се прими ка ј возот", патникот е должен 
т^ј багаж да го подигне од багажната кола взднзш 
по пристигањето на возот во упатната станица. Во 
поотпзно, багажот се превезува до првата станица 
што е отворена за отправување на багажи, и пат-
никот е должен да го преземе багажот во таа 
станица. Возарината на овој натамошен прзвоз се 
смета одделно, без додаток. 

ITI. Ако багажот му се издаде на патникот во 
некоја попатна станица, враќањето нп разликата 
могу наплатената вогаоина и возарината за поми-
натиот пат се во ши на начинот предвиден во до-
полнителната одредба I кон членот 26 од законот. 

IV. Утврдувањето на загубата или на оштетува-
њето на багажот се врши според соодветните од-
редби од членот 93 на законот и дополнителните 
одредби кон тој член. 

Во случај на делумнине или полна загуба, пат-
никот е должен да даде писмен опис на загубените 
парчиња од багажот и нивна содржина. 

V. Во случај на делумична загуба или оште-
тување, како и во случај на задоцнување во изда-* 
вањето на багажот, имателот на багажницата при 
издавањето за задржува багажницата, со тоа писме-
но да го потврди приемот на издадениот багаж 
со назначување на својата адреса, 

Кон членот 44 
v За полна или делумична загуба на багажот 

железницата ја надоместува фактичната вредност, 
а најмногу до 10.000 динари за секој килограм бру-
то тежина на изгубениот багаж. 

Кон членот 46 
Ако обезбедување на уредна испорака не постои 

или е износот на обезбедување помал од износот 
на докажаната штета, железницата плаќа на име 
надоместок на штетата 10 динари за секој кило-
грам бруто тежина на багажот издаден со задо-
цнување за секои започнати 24 часа, сметајќи од 
часот кога е барано издавањето, но најмногу за 
14 дена. 

Кон членот 48 
I. Железницата може да прими на превоз и 

парчиња потешки од 100 кг под условите предви-
дени во тарифата. 

Кон членот 50 
I. Експресниот лист мора да ги содржи след-

ните податоци: 
1) отправна и /патна станица; 
2) превозен пат; 
3) назив (име и презиме) и адреса (место, ули-

ца и број) на испраќачот и на примателот; 
4) број на парчиња, вид на запој от, содржина 

и тежина; 
5) износ на доплатата и височина на обезбе-

дувањето на уредна испорака во броеви и букви, 
ако доплата односно обезбедување постои; 

6) износ, на возарината и други трошоци. 
II. Испраќачот одговара за точноста на наво-

дите и изјавите што ги внесла железницата FO 
ексоресниот лист според неговите податоци и упат-
ства. 

Сите последици што ќе настанат поради не-
исправност, неточност или непотполност на пода-
тоците или изјавите од претходниот став ги под-
несува испраќачот. 

Приговор дека експресниот лист не одговара 
на неговото барање, наводи и изјави, испраќачот 
може да стави само при приемот на експресниот 
лист во отправната станица. 

III. За станиците IHTO се отворени за сообраќај 
на експресни стс ки, експресните стоки се примаат 
под услов да се подигнат ка ј возот. Во тој случај, 
во заглавјето на експресниот лист ое запишува ба-
лешка: „Ќе се прими ка ј возот". Овие пратки не 
можат да се оптоварат со доплата. 

TV. За услугите околу извршувањето на царин-
ските и другите формалности при превозот на 
експресните стоки, железницата наплатува, покрај 
фактичните издатоци, и надоместок предвиден 
во тарифата. Со тарифата може да се предвиди пла-
ќање на фактичните издатоци и на надоместокот 
во паушален износ. 

Кон членот 51 
I. Ако во експресниот лист не е означен возот 

со кој треба да се превезат стоките или ако од со-
обраќајни причини превозот на експресните стоки 
не може да се изврши со возот означен од испра-
ќачот, превозот ќе се изврши со првиот годен воз 
што е предвиден за превоз на експресни стоки. 

Кон членот 53 
I. Пред издавањето на пратката примателот е 

должен да и ги плати на железницата сите тро-
шоци со кои е оптоварена пратката, а кои не се 
платени од страна на испраќачот, како и износот на 
доплатата, ако е пратката оптоварена со доплата. 

II. Ако експресните стоки се примени на превоз 
со белешка: „Ке се прими ка ј возот", примателот 
е должен тие стоки да ги подигне од багажната 
кола веднаш по пристигањето на возот во упат-
ната станица. Во противно, експресните стоки се 
превезуваат до првата станица што е отворена за 
сообраќај на експресни стоки и примателот е дол-
жен да ги преземе стоките во таа станица. Во-
зарината за овој натамошен превоз се смета 
одделно, без додаток. 
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Кон членот бб 
I. Определеното или со спогодба утврденото ра-

ботно време е задолжително за железницата во 
поглед на: нарачувањето на коли, доставата на 
колите за натовар, приемот на пратките на превоз, 
известувањето за пристигањето на стоките и изда-
вањето на пристигнатите пратки, а за странката 
— во поглед на: приемот на извештајот за присти-
гањето на стоките, натоварот и истоварот на колите 
и однесувањето на стоките. 

Кон членот 58 
L Ако стоките во упатната станица мораат да 

се достават во просториите на царинските или на 
други органи што лежат надвор од станицата, же-
лезницата е должна, со надоместок на трошоците а 
на своја одговорност, да ги достави стоките во тие 
простории самата или преку посебен возар. 

Стоките од просториите на царинските или 
на други органи е должен да ги донесе примателот, 

Кон членот 59 
I. Ако во текот на превозот се утврди дека на 

превоз се примени предмети што се исклучени од 
превоз, натамошниот превоз на тие предмети мора 
веднаш да се запре и за тоа да се извести испра-
ќачот, без оглед дали тие се прописно назначени во 
пропратните документи или не.. Железницата не смее 
натаму да ги отпреми ниту да ги врати. Испраќачот 
е должен за превозот на тие предмети да ја плати 
возарината и другите трошоци настанати до стани-
цата каде е пратката запрена, како и евентуалните 
возарински додатоци според членот бб од законот. 

II. Со тарифата се определува кои предмети, со 
оглед на постројките или сообраќајните средства на 
железницата, по својот обем или тежина не се 
годни за превоз. 

III. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за сообраќај и врски ќе определи, на предлог од 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници, кои предмети и материи се исклучени од 
превоз со железница бидејќи по својата -пригода 
и особини штетно влијаат на здравјето на луѓето 
или можат да бидат опасни по човечкиот живот, 
безбедноста и околината и сообраќајот или не 
можат да се превезуваат без оштетување. 

Кон членот 60 
I. Ако за време на превозот на предмети и 

материи што се превезуваат под ос°б'нм услови во 
смисла на членот 59 став 1 точка 4 од законот се 
утврди дека пропишаните услови за превоз па тие 
предмети не се исполнети, натамошниот ппевоз на 
тие предмети мора веднаш да се запре, без оглед 
дали тие предмети во пропратните документи се 
прописно назначени или не. Ако железницата са-
мата не може да ги отстрани недостатоците подади 
кои мора да биде запрен натамошниот превоз на 
овие предмети, ќе побара упатство од испраќачот. 
Натамошниот превоз на овие предмети може да 
се продолжи дури кога пропишаните услови за 
нивниот превоз ќе бидат исполнети. 

Ако превозот не се продолжи, испраќачот на 
предметите и материите од претходниот став е дол-
жен да ја плат!* возарината и другите трошоци на-
станати до станицата каде тие предмети се задр-
жани, в лу чувај ќи ги тука и евентуалните воза-
рински додатоци според членот бб од законот. 

II. Освен локомотивите, тендерите и моторните 
коли, можат да бидат придружувани и други же-
лезнички возила што се превезуваат на сопствени 
тркала. Испраќачот кој сака да го користи ова 
право е должен да го запише тоа во товарниот лист. 

III. Придружувач на железнички возила што се 
превезуваат на сопствени тркала е должен да се 
грижи за подмачкување на колите и за друго тех-
ничко и стручно послужување на колите, 

^придружуваните возила ги подмачкува же* 
лезницата на товар на пратката. 

IV. Придружниците на железничките возила на 
сопствени тркала се превезуваат бесплатно. Тие 

мораат да патуваат во придружуваново возило и 
истото можат да го напуштат само со бдобрение од 
возоводачот. 

V. Превозот на стоки во придружувани желе-
знички возила на сопствени тркала е дозволен само 
по одобрение од отправната станица и со плаќање 
на возарината -според тарифата. 

Кон членот 61 
I. Железницата е должна да предвиди посебен 

образец на товарен лист за брзовоз, а посебен 
образец за споровоз. 

II. За секоја пратка мора да се употреби еден 
товарен лист. 

Со ист товарен лист не смеат заедно да се 
предадат на превоз: 

1) стоки што според својата природа не можат 
без штета да се товарат заедно; 

2) стоки што испраќачот е должен да ги товари 
со стоките што е должна да ги натовари желе-
зницата ; 

3) стоки со чие заедничко товарење би се по-
вредиле царинските, ветеринарните, фитосанитет-
ските или други важечки прописи; 

4) стоки што условно се примаат на превоз, ако 
според пропишаните услови не смеат да се товарат 
заедно или со други стоки; 

5) денковни стоки што според тарифските про-
писи се превезуваат во затворени коли, со стоки 
што се превезуваат во створени коли. 

III. За склучување на договори за превоз не 
смеат да се употребат товарни листови со исправени 
или бришани податоци, како ниту товарни листови 
на кои има налепени места. 

Прецртувањето односно дополнителното запи-
шување на податоците во товарниот лист се допу-
шта само ако испраќачот ги потврди со својот 
потпис. Ако прецртувањето односно дополнител-
ното закинување се врши заради исправање бројот 
на парчињата или тежината, и с т а ќ а ч о т мора пред 
својот потпис да ги испише со букви исправените 
податоци. —-

Кон членот 62 
I. За колската пратка испраќачот може, освен 

упатната станица во товарниот лист да го запише 
како место на натоварот индустрискиот колосек на 
примателот или посебниот манипулационен колосек 
на упатната станица, ако ваквите места за истовар 
во односната упатеа станина се предвидени во 
тарифата. 

II. Во товарниот лист не смее неопределено да 
се означи примателот, како на пример* „На доно-
сителот на дупликатот на товарниот лист", ..По 
налог на . . и слично. 

ITI. Стоките мораат да се означат со називот 
наведен во тарифата. Ако стоките не се наведени 
во тарифата, мораат да се означат со назив кој 
ft одговара на нивната природа, и кој е вообг-чалн 
во стопанството. 

Предметите и материите што во смисла на чле-
нот 59 став 1 точка 4 од законот се превезуваат под 
особени услови, мораат во товарниот лист да се 
означат со називот наведен во прописите со кои се 
определени условите под кои можат да се преве-
зуваат, и тоа означување мора да се подвлече со 
црвена линијас 

IV. Ако просторот предвиден во товарниот 
лист за назначување на видот на стоките не е до-
статочен, , ќе се додаде потребен број листови во' 
големина на товарниот лист. Додадените листови на; 
кои се означени називите на стоките, се составен 
дел од товарниот лист. На секој додаден лист 
испраќачот мора да се потпише под назначувањето 
на видот на стоките и мора да го наведе бројот на 
товарниот лист. 

V. Товарниот лист и сите обрасци што се од-
несуваат на извршувањето на договорот за превои 
зот или на неговата измена се печатат и се попол-
нуваат на српскохрватски, словенечки или маке-
донски јазик. 
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Кон членот 64 
I. Барањето за утврдување на тежината и на 

бројот на парчињата испраќачот мора да го запише 
во рубриката на товарниот лист: „Пропишани и до-
пуштени изјави". , 

II. За стоките за кои возарината не се смета 
по ист тарифски разред, а кои ги натоварил 
испраќачот, железницата е должна на барање од 
испраќачот да ја утврди само вкупната тежина на 
стоките на начинот предвиден во ставот 4 од овој 
член на законот. 

III. Испраќачот или негов полномошник може 
во отправната станица да присуствува на утврду-
вањето на бројот на парчињата и на тежината на 
стоките во колски товари, но тој не може- ова ут-
врдување да го услови со свое присуство. 

IV. Тежината на колските пратки во затворени 
коли што се упатуваат преку претоварни станици, 
железницата на барање од испраќачот задолжи-
телно ја утврдува во отправната станица. Ако 
утврдувањето на тежината не може да се изврши 
во отправната станица, утврдувањето на тежината 
на овие пратки железницата ќе го изврши во првата 
годна попатна станица каде е тоа можно. 

V. Ако странката бара, железницата е должна 
да ја утврди тежината н а . извозните пратки, без 
оглед дали пратката се превезува директно во 
странство во железнички коли или преку лука од-
носно пристаниште. 

VI. Утврдувањето на тежината на колските 
пратки се врши на колски ваги. 

Ако природата на стоките и начинот на паку-
вањето како и сообраќајните прилики (редот на во-
зењето, работното време на станицата, бројот на 
стручните железнички службеници, расположивост 
на вагите и ел.) допуштаат, утврдувањето на тежи-
ната на колските пратки може да се врши и на де-
цимална вага. 

VII. Испраќачот е должен да ја запише во то-
варниот лист тежината на пратката за која желез-
ницата според општите тарифски одредби не е дол-
жна да ја утврди тежината. Ако во товарниот лист 
не е наведена тежина, железницата таква пратка 
нема да прими на превоз. 

VIII. Железницата е должна да го утврди бро-
јот на парчињата на извозната пратка или на прат-
ка од голема вредност, ако тоа го бара испраќачот. 

Кон членот 65 
I. Проверувањето на содржината на пратката во 

присуство на железнички службеници како сведо-
ци може да се врши само ако други лица нема на 
располагање. 

II. Проверувањето на тежината на пратката 
железницата може да го врши без присуство на 
сведоци. 

Ако испраќачот односно примателот смета дека 
со проверувањето од претходниот став тежината на 
пратката не е точно утврдена, може да бара пред 
издавањето на пратката да се изврши повторно 
проверување на тежината во негово присуство или 
во присуство на лице што тој ќе го овласти. Ако 
при повторното проверување се утврди дека тежи-
ната утврдена при првото проверување е точна, тро-
шоците на повторното проверување, вклучувајќи ја* 
и колската денгубнина односно лежарината, ја то-
варат пратката. 

Кон членот бб 
I. Железницата може да наплати едновремено 

повеќе возарински додатоци, ако при превозот на 
иста пратка се извршат повеќе повреди од ставот 
1 на овој член од законот. 

II. Возаринските додатоци се наплатуваат од 
примателот и кога примателот по откупувањето на 
товарниот лист цр ги исполнил условите од приме-
нетата повластена тарифа, односно стоките не ги 
употребил за целта за која е дадена поаластицата* 

Кон членот 68 
I. Стоките што како колска пратка се упатуваат 

преку претоварни станици мораат да бидат пакува-

ни, ако тие поради своите особини можат да предиз-
викаат тешкотии и штети на железницата или 
штетно да влијаат на здравјето на работниците што 
треба да го вршат нивниот претовар. Со општите 
тарифски одредби се утврдува кои стоки мораат да 
се /пакуваат ако се упатуваат како колска пратка 
преку претоварни станици. 

II. Испраќачот е должен на денковните стоки 
старите адреси и ознаките од поранешните превози 
да ги симне или да ги направи нечитливи. 

III. К а ј денковните стоки мораат пропишаните 
ознаки да се стават на самото парче стоки или на 
ливче, табличка односно привесок од постојана ма-
терија, кои мораат да бидат добро прицврстени. 
Ливчето, табличката или привесокот мора да и од-
говара на мострата пропишана од страна ка желез-
ницата. 

IV. Ако испраќачот парчињата на денковните 
стоки не ги обележил или обележувањето го из-
вршил нејасно или недостаточно односно не упо-
требил пропишана мостра од ливче, табличка или 
привесок, обележувањето ќе го изврши железницата 
со наплата на надоместокот предвиден во тарифата. 

V. Предмети и материи што во смисла на чле-
нот 59 став 1 точка 4 од законот се превезуваат под 
особени услови, не можат да се примат на превоз 
кога нивното пакување не им одговара на пропи-
шаните услови, иако испраќачот е готов одговор-
носта поради тоа да ја преземе со лагање изјава 
за недостаточното пакување. 

VI. Пратките на јаглен, тули, ќерамиди, огревно 
дрво, прагови и старо железо во отворени коли, 
железницата ги прима на превоз само ако испра-
ќачот ја попрскал површината на товарот со варио 
млеко. 

VII. Ако не постојат пропишани стандарди за 
пакување на одделни видови стоки, Генералната 
дирекција на Југословенските железници ќе го про-
пише начинот за пакување на стоките, а особено на 
оние што се подложни на оштетување или што мо-
жат да оштетат други стоки за време на превозот. 
Пред да го пропише начинот на пакување на сто-
ките, Генералната дирекција е должна да прибави 
мислење од заинтересираните сојузни стопански ко-
мори и сојузи на комори. 

Кон членот 69 
I. Жигот со датумот на приемот мора да се стави 

и на додадените листови што се составен дел од 
'товарниот лист во смисла на дополнителната од-
редба IV кон членот 62 од законот. 

II. Железницата е должна да го потврди часот 
на приемот на превоз и за пратките на живи 
животни. 

III. Дупликат од товарниот лист не се издава 
по втор пат. 

На барање од испраќачот отправната станица е 
должна да му издаде посебна потврда за приемот 
на стоките на превоз, ако располага со потребни 
податоци за тоа. Во оваа потврда мора изречно да 
се означи дека таа нема важност ниту на товарен 
лист ниту на дупликат на товарен лист. 

За издавање на потврда од претходниот став 
железницата наплатува надоместок предвиден со 
тарифата. 

Кон членот 71 
I. Ако испраќачот сака да го користи правото 

за определување на превозниот пат, е должен во 
рубриката на товарниот лист: „Пропишани и допу-
штени изјави" точно да го назначи патот по кој 
треба да бидат превезени стоките. Назначувањето 
на превозниот пат со воопштени изрази, како што 
се: „најкраток пат", „најевтина возарина" и ел., не 
се смета како определување на превезен пат. 

II. Означувањето на станицата како место во 
кое треба да се извршат царинските и други деј-
ствија, испраќачот е должен да го запише во рубри-
ката на товарниот лист: „Пропишани и допуштени 
изјави". Назначувањето на оваа стадима на други 
места на товарниот лист или во исправите што се 
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прилагаат кон товарниот лист, не е задолжително 
за железницата. 

III. Ако испраќачот ка ј брзовозот или спорово-
зот БО случаите предвидени со тарифата го опреде-
ли превозниот пат или ја означи станицата во која 
треба да се извршат царинските и други дејствија, 
железницата ќе ги превезе стоките по определениот 
пат односно по патот кој води преку означената 
станица и според него ќе ја смета возарината и 
срокот за испораката. 

IV. Товарниот лист што содржи недопуштено 
определување на превозниот пат односно означува-
ње на станицата како место во кое треба да се из-
вршат царинските и други дејствија, железницата^ 
ќе му го врати на испраќачот. Испраќачот мора ова 
недопуштено определување односно означување да 
го прецрта и со својот потпис да го завери тоа. А#о 
товарниот лист не може да му се врати на испра-
ќачот, прецртувањето ќе го изврши отправната ста-
ница. 

V. Како најповолен превозен пат за испраќачот 
се смета превозниот пат за кој превозните трошоци 
(возарина," додаток на возарина, надоместок за Спо-
редни услуги од железницата и други трошоци што 
можат да настанат на патот при редовниот превоз) 
се најевтини. 

Кон членот 72 
I. Како еден ден во смисла на одредбите за 

сметање на срокот на испораката, се смета времето 
од 24 часа. 

II. Како брзорасипливи стоки се сметаат стоки-
те што се подложни на брзо расипување, гниење, 
вриење, проникнување, киселење, мувлосување, за-
паленост, како и на Други расипувања, поради што 
стоките не би биле повеќе употребливи за нивната 
првобитна намена. Со општите тарифски одредби 
се утврдува кои стоки во смисла на оваа одредба се 
брзорасипливи. 

Кон членот 74 
I. Испраќачот е должен при предавањето на 

стоките на превоз да и предаде на железницата про-
писно пополнет брзовозен или споровозен товарен 
лист, според тоа дали стоките ги предала на превоз 
како брзовоз или споровоз. 

II. Железницата не смее да прими на превоз 
стоки чиј превоз е забранет или ограничен врз 
основа на закон или му е спротивен на јавниот по-
редок. 

Стоки што се превезуваат под определени усло-
ви железницата може да ги прими на превоз само 
ако тие услови се исполнети. 

III. Ако испраќачот брзовозните пратки или 
споровозните пратки на брзорасипливи стоки и 
живи животни не ги предаде на превоз во времето 
што го определила железницата за прием на овие 
пратки заради отпремување со определен воз, же-
лезницата ќе ја прими пратката на превоз дури за 
наредниот воз определен за превоз на вакви пратки. 
Срокот за натоварот поради ова не се продолжува, 
а колската денгубнина се наплатува од часот на 
истекот га пропишаниот срок за натовар па до ча-
сот определен за прием на превоз на вакви пратки 
за определен нареден воз. 

Времето што ќе го определи железницата за 
nppieM на ппатт^ите оп претходниот став треба да се 
објави со оглас во станицата. 

IV. На. барањето од испраќачот внесено во то-
варниот лист, железницата може да дозволи при-
дружување и на пратки за кои не е предвидено за-
должително придружување. 

Ако најде за потребно, железницата може да 
бара од испраќачот да определи придружник за 
пратките како што се: тешки машини и конструк-
ции, пратки во посебни коли со апарати за греење 
или ладење и слично, иако со закон не е предви-
дено задолжително придружување на тие пратки. 

Ако стоките се превезуваат со придружник, 
испраќачот мора во товарниот лист да го наведе 
презимето и името на придружникот и броевите наѓ 
колите што тој ги придружува. 

За придружниците на стоки се плаќа возната 
цена определена во тарифата за превоз на патници, 
освен за придружниците на пратките на железнич-
ки возила на сопствени тркала. 

V. Со-цел за овозможување на побрзо примање 
и издавање на стоките, железницата може да ор-
ганизира споредни отправништва на стоки надвор 
од подрачјето на станицата. 

Кон членот 75 
I. Ако срокот за натоварот истекне пред недела 

или со закон определен празник, железницата ја 
наплатува колската денгубнина и за неделата и со 
закон определените празници. 

II. Испраќачот нема да плати колска денгубнииа 
затоа што натоварот не можел да го изврши во 
пропишаниот срок, ако докаже дека тоа не можел 
да го стори поради елементарни непогоди (поплава, 
намети, пожар и ел.). Железницата може и во други 
случаи да го ослободи испраќачот од плаќањето на 
колската денгубнина, ако најде дека е тоа праведно. 

III. Заради присобирана на стоки за колски 
пратки, железницата може, со наплата на надоме-
стокот предвиден со тарифата, да му дозволи на 
испраќачот стоките да ги сместува на станичното 
земјиште, ако за тоа има можност. За вака сместе-
ните стоки железницава не поднесува никаква од-
говорност. 

Ако стоките од претходниот став не се предадат 
на превоз во срок од 30 дена од дедрт на сместува-
њето на стоките на статичното Ѕеајф^цтр, Железни-
цата може тие стоки, заради ослободување на Ста-
нично™ земјиште, да ги стави на лежење во јавен 
склад или да му ги предаде ца шпедитер или на 
годно трето лице со наплата на наотднатите трошоци. 
Ако нема можност да се ослободи^станичното земји-
ште на ваков начин, железницата може да ги про-
даде стоките. Железницата може да ги продаде сто-
ките и пред истекот на овој срок, ако од вредноста 
на стоките не би можеле да се покријат трошоците 
на лежењето. Ако се во прашање стоки од незначи-
телна вредност, кои како такви не можат да се про-
дадат, железницата може да ги уништи. 

Во поглед на продажбата односно уништува-
њето на стоките од претходниот став, согласно £е 
применуваат одредбите од членот 92 ст. 10, 11 и 12 
од законот. 

IV. Времето на траењето на манипулацијата на 
царинските, ветеринарните, фитосанитетските и дру 
ги органи на државната управа е определено со до-
полнителните одредби II до VII кон членот 81 од 
законот. 

Кон членот 76 
I. Испраќачот е должен да нарача коли во от? 

правната станица најдоцна на два дена пред на^ 
мераваниот натовар. Ако за превоз се потребни спе5 
цијални коли, тие мораат да се нарачаат на три 
дена пред намераваниот натовар. Кои коли се сме-
таат како специјални коли, определува Генералната 
дирекција на Југословенските железници. 

II. Колата може да се нарача писмено или по 
телефон во отправната станица во нејзиното работ-
но време, односно со телеграм преку пошта. 

Телефонското нарачување на коли може да се 
врши само ако за тоа постои писмена спогодба меѓу 
отправиата станица и испраќачот. 

Телеграфското нарачување железницата го зема 
предвид само ако е едновремено доставена и капара 
предвидена со тарифата. ' 

III. За пратките на мртовци или на живи ж и -
вотни колата може да се нарача и за определен час. 

IV. При нарачувањето на колите испраќачот е1 

должен да ги назначи, покрај податоците од ставот 
1 на овој член, и податоците за бројот и видот на; 
колите (затворени, отворени или специјални) што 
%е нарачуваат, како и други податоци предвидени 
со тарифата. 

V. Испраќачот може да бара да му се доста* 
КОЛЈ! од определена носивост или површина НА 

подот. 
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VI. Железницата е должна нарачаните коли да 
ги доставува по оној ред по кој се нарачани. Првен-
ство при доставата на колите имаат порачките за 
превоз на мртовци, на живи животни, на брзора-
сипливи и приоритетни стоки. Кои стоки уживаат 
приоритет за доставување на коли определува Ге-
нералната дирекција на Југословенските железници 
во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за сообраќај и врски. 

VII. Како технички средства за известување од 
ставот 4 на овој член на законот се сметаат теле-
фоните на јавниот ПТТ сообраќај. За ова известу-
вање железницата наплатува надоместок предвиден 
во тарифата. 

VIII. Примопредавањето на колите пред нато-
варот и по завршениот натовар меѓу отправната 
станица и испраќачот се врши писмено. При тоа за-
должително се утврдува денот и часот на примопре-
давањето и состојбата на колите. 

IX. Порачката на коли важи само за оној ден 
за кој се нарачани колите. Ако колите не се доста-
вени до 16 часот на оној ден за кој се нарачани, 
нарачителот е должен да изјави дали останува при 
порачката. Оваа изјава може даЦја даде и порано. Со 
оваа изјава важноста на порачката се продолжува 
до извршената достава на колите односно до отка-
зот на колите, но најмногу до крајот на месецот во 
кој се нарачани колите. Ако изјавата за продол-
жена важност на порачката не е дадена до 17 ча-
сот на оној ден за кој се нарачани колите, се смета 
дека нарачителот се откажал од порачката. 

X. Надоместок за отказ на колите, во смисла 
на стават 6 од овој член на законот, се плаќа ако 
нарачителот ги откажал недоставените коли до 16 
часот на оној ден за кој колите биле нарачани. 

XI. Нарачителот не го плаќа надоместокот од 
ст. 6 и 7 на овој член од законот, ако колите ги 
откажал односно ги вратил поради тоа што нато-
варот не би можел односно не можел да го изврши 
поради елементарни непогоди (поплава, намети, по-
жар и ел.). 

Кон членот 77 
I. Ако со закон не е предвидено, со тарифата се 

определува кои стоки се превезуваат во затворени 
односно отворени коли. 

Кон членот 78 
I. Испраќачот е должен пред натоварот на сто-

ките да утврди дали е доставената кола годна за 
превоз на определените стоки со оглед на нивните 
особини. Ако колата не одговара, испраќачот има 
право да бара друга кола. 

II. При товарењето на колата испраќачот мора 
да се придржува, покрај одредбите од законот и 
овие дополнителни одредби, и за прописите за то-
варење на коли што ги донесува Генералната дирек-
ција на Југословенските железници со цел за обез-
бедување сигурноста и безбедноста на сообраќајот. 

III. Ако за стоките што ги товари испраќачот 
се потребни средства за осигурување и прицврсту-
вање на товарот, испраќачот е должен самиот да ги 
набави овие средства и да го прицврсти товарот со 
помош на нив, заради осигурување од поместување 
при превозот. 

IV. Ако колата содржи стоки за чиј претовар 
е потребно особено внимание или стручност, желе-
зницата може да го повика испраќачот самиот да 
го изврши претоварот или може да побара од него 
потребно упатство. При пополнувањето на товар-
ниот лист за пратките на вакви стоки воопшто, а . 
особено кога пратката мора лопат да се претовари 
поради промена на широчината на колосекот, 
испраќачот треба во рубриката: „Пропишани и до-
пуштени изјави" да го запише предупредувањето 
дека стоките мораат да се претоварат со особено 
внимание и стручност. 

V. Ако стоките испраќачот ги товарил самиот 
во затворена кола, железницата е должна по завр-
шениот натовар да стави на колата пломби или дру-
ги затворани во присуство на испраќачот. Бројот 
на ставените пломби и нивните ознаки железницата 

ги запишува во товарниот лист. При ова испраќачот 
може да стави и свои пломби односно затворани. 

На затворени коли што се товарат на индустри-
ски колосек, испраќачот е должен да стави и свои 
пломби односно затворани. 

Кон членот 79 
I. Испраќачот може да даде упатство преку 

отпраената станица или непосредно на онаа попат-
на станица во која е истоварен претегот. Ако бара 
истоварениот претег да се праќа натаму или да се 
превезува назад како одделна пратка, испраќачот 
мора кон упатството да приложи и прописно попол-
нет товарен лист. 

II. Ако колата од која е истоварен претегот 
мора повторно да се мери на вага заради утврду-
вање тежината на пратката, железницата ќе на-
плати надоместок и за ова повторно мерење. 

Кон членот 81 
I. Испраќачот е должен барањето што во сми-

сла на ставот 4 од овој член на законот може да 
го означи во товарниот лист, да го запише во ру-
бриката на товарниот лист: „Пропишани и допу-
штени изјави'*. 

Во барањето од претходниот став испраќачот 
може да означи и на кој начин сака да биде изве-
стен за пристигањето на стоките во станицата каде 
што треба да се извршат царинските и други деј-
ствија. Ако испраќачот не го определил начинот на 
известувањето, железницата ќе го извести на начи-
нот кој таа ќе го избере, 

II. Ако царинарницата определила царинењето 
на стоките да се врши во царинскиот магацин или 
во царинскиот склад,' таа е должна веднаш да го 
определи местото на кое ќе ги преземе стоките и да 
ги преземе стоките штом железницата ќе ја доста-
ви колата односно стоките на тоа место и обезбеди 
потребна работна сила за истовар на стоките. 

III. Царинарницата е должна стоките, за кои 
го определила царинењето во железничката кола, 
да ги прими во срок од еден час од часот на прие-
мот на царинската пријава за увоз и провоз на 
стоките. 

IV. Железницата е должна веднаш, по преда-
вањето на увозните царински стоки на царинарни-
цата, да го извести примателот односно неговиот 
полномошник за пристигањето на стоките и за 
предавањето на стоките на царинарницата. 

V. Испраќачот или примателот односно него-
виот полномошник е должен за пратките што се 
царинат во железничката кола. да ги подносе сите 
документи потребни за извршување на царинските 
дејставија во срок од 2 часа, ако треба да се цари-
нат извозните пратки, односно во срок од 5 часа, 
ако треба да се царинат увозните пратки. Овој 
срок се смета: 

1) од часот на известувањето за доаѓањето, ако 
увозната односно извозната пратка се царини во 
попатни станици; 

2) од часот на приемот на извештајот за при-
стигањето на пратката, ако увозната пратка се ца-
рини во упатната станица; 

3) од часот на извршениот натовар, ако извозна-
та пратка се царини во отправната станица. 

VI. Царинските и други органи се должни про-
пишаните дејствија што се вршат во железничката 
кола да ги извршат: 

1) во срок од 2 часа ако се во прашање извозни 
и превозни пратки, како и пратки од внатрешниот 
сообраќај; 

2) во срок од 5 часа ако се во прашање увозни 
пратки. 

Срокот од претходниот став се смета од часот 
кога органот што треба да ги изврши определените 
дејствија ги примил документите што му се по-
требни за тоа, односно од часот кога органот е из-
вестен дека е пратката приготвена за извршување 
на определено дејствие. 

VII. Царинските и други органи се должни 
своето работно време да го повредат така што про-
пишаните царински и други дејствија да можат 
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благовремено да ги извршуваат во сроковите опре-
делени со овие дополнителни одредби. 

К<ш членот 82 
I. Испраќачот iitfpp ѓи з&ма врз себе сите или 

еден дел од превозните трошоци (возарина, додаток 
на возарина, надоместоци за споредни услуги од 
железницата и други трошоци настанати патем), е 
должен да го означи тоа во рубриката на товар-
ниот лист: „Белешка за франкирање" на след-
ниот начин: 

1) „Франко сите трошоци'*, ако ги зема врз 
себе сите превозни трошоци заклучно со издава-
њето на пратката; 

2) „Франко", ако ја земе врз себе возарината 
и сите надоместоци за споредни услуги од желе-
зницата што отправната станица може да ги пре-
смета при приемот на пратката на превоз; 

3) „Франко заедно со . . Л ако ги зема врз себе, 
покрај трошоците наведени под 2, и другите тро-
шоци, кои притоа мора изречно да ги . наведе; 

4) „Франко возарина", ако ја зема врз себе 
само возарината; 

5) „Франко царина'', ако ги зема врз себе сите 
трошоци околу царинењето на стоките: царински да-
вачки, надоместоци за споредни услуги и други 
трошоци во врска со царинењето на стоките; 

6) со една од напред наведените ознаки со до-
давање на зборовите „ . . . до (назначување на ста-
ницата)", ако ги зема врз себе сите или еден дел 
од трошоците само до една попатна станица; 

7) „Франко . . . (назначување на износот) ', ако 
зема врз себе определен износ од превозните тро-
шоци. Овој износ треба да се назначи и со букви. 

Испраќачот може да запише во товарниот лист 
и повеќе од напред наведените ознаки ако тие 
заемно се дополнуваат. 

Ознаките што не се предвидени во оваа допол-
нителна одредба не смеат да се запишуваат во 
товарниот лист. 

Кон членот 83 
I. Износот на доплатата и на предуемот испра-

ќачот мора да го запише со броеви и букви на 
определено место во товарниот лист Во случај на 
неслагање на износот запишан со број со износот 
запишан со букви, се смета за точен износот напи-
шан со букви. 

II. Товарниот лист или дупликатот од товар-
ниот лист во кои износот на доплатата е запишан 
и на кои е удрен жиг со датум, служи како доказ 
дека пратката е оптоварена со доплата 

III. Плаќањето на доплатата примателот може 
да го врши со готови пари, со банчин чек или со 
бартлран чек. 

Барираниот чек примателот мора да го издаде 
на името на испраќачот и може да се однесува 
само на износот на доплатата. Барираниот чек со 
кој се плаќа доплатита не и се поднесува на бан-
ката на претходна заверка дека издавателот на 
чекот има за него парично покритие 

Упатната станица е должна готогите пари од-
носно банчиниот чек или барираниот чек, напла-
тен односно примен на име доплата да му го от-
преми на испраќачот по пошта односно преку 
банката во срок од три дена. Барираниот чек за 
кој ќе утврди банката дека е издаден без покритие 
или дека потписите на издавателот на чекот не се 
слагаат со депонираните потписи, банката му го 
отстапува на испраќачот — корисникот назначен 
во барираниот чек заради остварување на неговото 
побарување од примателот — издавател на бари-
раниот чек. 

\ IV. Ако со измена на договорот за превоз из-
носот на доплатата се покачи, железницата напла-
тува провизија за покачениот износ како за посеб-
на доплата. 

Кон членот 84 
I. Примателот е должен да ги плати сите пре-

возни трошоци што според товарниот лист треба 
тој да ги плати, и кога недостига дел од стоките 
наведен во товарниот лист. Со плаќањето на овие 

трошоци не де гаси правото на враќање на прево-
зните трошоци за ^издадениот дел од стоките. 

II. Стоките дадени на превоз со ознака: „Оста-% 
нува на станица" можат да му се издадат на при-
мателот дури откога ќе се легитимира тој. Како 
легитимација за прием на стоките во прв ред слу-
жи дупликатот од товарниот лист, кој го задржува 
железницата кога ќе ги издаде стоките. 

III. Примателот може да определи извештајот 
за пристигањето на стоките, како и самите стоки* 
да му се издадат на друго лице врз основа на него-
во полномошно, ако претходно ќ предаде на упат-
ната станица писмена изјава за тоа напишана на 
пропишаниот образец. 

IV. Ако испраќачот бара, железницата е дол-
жна да му издаде потврда дали и кога му е изда-
дена пратката на примателот. За издавање на оваа 
потврда железницата наплатува надоместок пред-
виден во тарифата, како и поштенски трошоци во 
врска со прибавувањето на податоците и со доста-
вувањето на потврдата на испраќачот. 

V. Примопредавањето на колите пред истова-
рот и по завршениот^ истовар меѓу упатната стани-
ца и примателот се врши писмено. При тоа мора 
да се утврди денот и часот на примопредавањето 
и состојбата на колите. 

Пред истоварот упатната станица и примателот 
ќе ја утврдат состојбата на пломбите или на други 
затворани и надворешниот изглед на товарот. Бро-
јот на симнатите пломби и нивните ознаки стани-
цата ги запишува во товарниот лист.* 

По извршениот истовар на стоките примателот 
е должен на железницата да ft ги врати исчистени 
колите или да плати со тарифата определен надо-
месток за чистење. Ако е со санитарни, ветеринар-
ни, фитосанитетски или други прописи предвидена 
задолжителна дезинфекција или специјално чисте-
ње на колите по истоварот, со оглед на стоките што 
се превезени во нив, дезинфекцијата и чистењето 
го врши железницата со наплата на надоместокот 
кој е предвиден во тарифата. 

Кон членот 86 
I. Испраќачот .односно примателот може да 

бара железницата да ја провери тежината и бројот 
на парчињата при издавањето на стоките, без 
оглед дали е извршено службено утврдување на 
тежината и на бројот на парчињата во отправната 
или во попатна станица во смисла на одредбите 
од члениот 64 на законот. Барањето за проверува-
ње испраќачот е должен да го запише во товарниот 
лист при предавањето на пратката на превоз, а 
примателот мора писмено да и го достави на упат-
ната станица пред издавањето на стоките. 

II, Испраќачот односно примателот може да 
присуствува на проверувањето на бројот на пар-
чињата и на тежината на стоките во колски товари 
во упатната станица, но ова проверување не може 
да го услови со свое присуство или со присуство 
на свој полномошник, 

Кон членот 87 
I. Известувањето на примателот за пристига-

њето на стоките се врши првенствено со телефон 
или по пат на разнесувач. 

Ако примателот се наоѓа надвор од местото на 
упатната станица, известувањето за пристигањето 
на стоките се врши првенствено по пошта или со 
телеграма, и тоа: 

1) со телеграма — за сите колски пратки како 
и за денковните пратки со брзорасипливи стоки, 
живи животни, експлозивни предмети и материи 
и стоки од голема вредност: 

2) по пошта — за (¥tiTe други пратки. 
Известувањето по пошта се врши за секоја 

пратка одделно, со препорачано писмо, Отстапува-
њата од ова мораат да бидат договорени. 

II. Ако железницата избере известувањето на 
примателот за пристигањето на стоките да се врши 
со телефон, примателот што има телефон е должен 
со железницата спогодбено поблиску да утврди на 
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кој начин ќе се врши телефонското известување 
за пристигањето на стоките. 

Ако телефонското известување не може да се 
изврши, железницата е должна да го извести при-
мателот писмено (преку разнесувач односно по по-
шта) или со телеграма. 

III. Ако испраќачот бара да не се врши изве-
стување за пристигањето на стоките или ако упа-
тува стоки со ознаки* „Останува на станица'', е 
должен да го запише тоа во рубриката на товар-
нио лист: „Пропишани и допуштени изјави". 

IV. Ако примателот бара да не се известува 
за пристигањето на стоките, е должен да ft поднесе 
за тоа на упатната станица писмена изјава. 

V. Со општите тарифски одредби поблиску ќе 
се регулира постапката околу известувањето на 
примателот за пристигањето на стоките. 

Кон членот 88 
I. Примателот нема да плати колска денгубнина 

и лежарина затоа што истоварот и однесувањето 
на стоките не го извршил во пропишаниот срок, ако 
докаже дека не можел да го стори тоа поради 
елементарни непогоди (поплава, намети, пожар и 
ел.). Железницата може и во други случаи да го 
ослободи примателот од плаќање на колска денгу-
бнина и лежарина, ако најде дека е тоа праведно. 

II. Железницата може, со наплата на надоме-
стокот предвиден во тарифата, да му допушти на 
примателот сместување на истоварените стоки на 
колски пратки на станичното земјиште, ако има за 
тоа можност. За стоките вака сместени на е т н и ч -
кото земјиште железницата не поднесува никаква 
одговорност 

Ако стоките од претходниот став не се однесат 
во срок од 39 дена од денот на сместувањето на 
станично™ земјиште, согласно ќе се примени до-
полнителната одредба III ст, 2 и 3 кон членот 75 
од заемот . 

III. Со општите тарифски одредби ќе се регу-
лира во кои случаи и под кои услови можат повтор-
но да се предадат пристигнатите стоки на превоз 
пред однесувањето (повторно предавање). 

IV. Времетраењето на манипулацијата што ја 
вршат царински, ветеринарни, фитосанитетски и 
други органи на државната управа е определено 
со дополнителните одредби од И—VII кон членот 
81 од законот. 

V. Железницата наплатува колска денгубнина, 
лежарина односно волумнина и за недела и с'о за-
кон определени празници, ако срокот за однесување 
ќе истече пред неделата или со закон определе-
ниот празник, 

VI. Примателот е должен да регулира со ис-
праќачот стоките да ги предава на превоз во вре-
мето и во количините што му одговараат на него-
вите можности за истовар и преземање на стоките. 

VII. Испраќачот и примателот можат да бараат 
од железницата стоките предадени во колски прат-
ки во иста станица едноподруго во разни денови, 
да се испорачуваат во временски периоди и количи-
ни како што се и предавани на превоз. Поблиските 
услови за ваквото предавање и испорака на стоки 
се утврдуваат со договор меѓу странките и желе-
зницата. 

Ако железницата, поради пречките за чие на-
стапување не е виновна, не биде во состојба да ја 
извршува испораката на стоките на начинот пред-
виден во претходниот став, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски може, 
на нејзино барање, да ја ослободи од одговорноста 
за неизвршување на испораката на стоките на 
начинот од претходниот став за времетраењето на 
пречките. 

Кон членот 89 
I. Ако испраќачот бара доплатата да се покачи 

или да се намали или ако се откажува од доплата-
та, тој е должен да ft поднесе на железницата по-
крај дупликатот од товарниот лист и признаница, 
ако му била посебно издадена, заради внесување 
еа промената односно заради поништување. 

Кон членот 90 
I. Железницата нема да ги земе во постапка 

барањата за измена на договорите за превоз што 
не можат да се извршат поради запирање на соо-
браќајот определени врз основа на членот 3 ст. 2 
и 3 на законот. 

II. Трошоците во врска со измената на дого-
ворот за превоз и надоместокот определен во тари-
фата испраќачот е Должен да ги плати при подне-
сувањето на барањето за измена на договорот. Ако 
при тоа не можат да се утврдат износите на сите 
трошоци што би можеле да настанат во врска со 
измената на договорот, железницата може да бара 
од испраќачот да положи соодветна аконтација 

III. Ако стоките по барање на испраќачот се 
вратат од попатна станица каде биле запрени од-
носно од упатната станица во отправната станица, 
или ако се упатат во некоја друга упатна станица, 
возарината за враќање на стоките од попатната 
односно упатената станица до отправната станица 
односно за превоз на стоките до нова упатна ста-
ница се пресметува како за нова пратка. 

Кон членот 91 
I. Трошоците што ќе настанат во врска со из-

вестувањето на испраќачот за пречките при пре-
возот и со барањето на негово упатство за натамо-
шна постапка со стоките и во врска «со известува-
њето за престанокот на пречката, се ставаат на 
товар на пратката ако пречките не се предизви-
кани со вина на железницата, 

II. Ако пратката се превезува со придружник, 
железницата е должна да го извести и придру-
жникот за пречките при превозот на пратката по-
ради кои таа не може натаму да се превезува, 

III. Ако придружникот на живи животни е 
овластен да дава изјави за измени на договорот за 
превоз во смисла на членот 116 став 5 од законот, 
железницата за пречките поради кои не е можен 
натамошен превоз на живите животни, ќе го изве-
сти само придружникот. Исто така железницата ќе 
го извести само придружникот на живите животни 
за невозможноста за извршување на неговите упат-
ства. 

Кон членот 92 
I. Ако упатната станица за пречката при из-

давањето на стоките го известила испраќачот не-
посредно со телеграма или со писмо и испраќачот 
и даде свое упатство непосредно на таа стапица, 
упатството мора да се даде писмено. Ако е 'известев 
писмено за пречката, испраќачот мора своето упат-
ство да го напише на грбот од примениот извештај, 
а ако е известен со телеграма, кон своето упатство 
мора да ја приложи примената телеграма. 

Кон упатството од претходниот став, испраќа-
чот е долл^ен да го приложи дупликатот од товар-
ниот лист во кој претходно ќе го повтори и ќе го 
потпише даденото упатство. Ако примателот го 
одбил приемот на стоките, приложување на дупли-
катот од товарниот лист не е потребно. 

Кон членот 93 
I. Ако железницата го повикала имателот на 

правото да присуствува при утврдувањето на делу-
мична загуба или оштетување на * стоките, а тој 
не дојде во закажаното време, железницата ќе ја 
утврди фактичната состојба и без него, во прису-
ство на сведоци, а по потреба и со учество на ве-
штаци. 

Ако состојбата на стоките или други околности 
бараат утврдувањето на делумичната загуба или 
на оштетувањето на стоките да се изврши без од-
лагање, железницата не ќе го повика имателот на 
правото да присуствува на тоа утврдување. 

II. Ако до делумична загуба или оштетување 
на стоките дошло со нејзина вина, железницата е 
должна на имателот на правото што го повикала 
таа да му ги надомести оправданите трошоци околу 
присуствувањето на утврдувањето на загубата или 
оштетувањето на стоките. 

III. Имателот на правото може, покрај вешта-
кот што треба по покана од железницата да при-
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суствува при утврдувањето на загубата или на; 
оштетувањето на стоките, да повика и други ве-
штаци на свој трошок 

IV. Потполната загуба на пратката се утврдува 
на товарниот лист, а не со записникот за извидот. 

V. Упатната станица е должна, согласно со од-
редбите од членот 84 ст. 1 и 8 од законот, да му 
понуди на примателот да го откупи товарниот лист 
и во случај на потполна загуба на пратката. 

Кон членот 95 
L Ако пратката, според дополнителната одред-

ба III кон членот 88 од законот, повторно е преда-
дена на превоз пред однесувањето (повторно пре-
давање) и по тоа се утврди делумнине загуба или 
оштетување на стоките, се претпоставува дека оваа 
делумнана загуба односно оштетување на стоките 
н а с т а ^ л о за време на важењето на последниот до-
говор за превоз, под услов пратката за сето време 
од пристигањето до повторното предавање да била 
на чување ка ј железницата и повторно да е пре-
дадена на превоз во онаква состојба во каква при-
стигнала во станицата на повторното предавање. 

Кон членот 96 
I. Одговорноста на железницата за превозот на 

стоки во отворени коли со покриви не може да 
биде поголема отколку што е за преводот на стоки 
во отворени коли без покрив, иако се во прашање 
стоки за кои со олоедбите од законот или со про-
писите донесени РГ>З основа на него е предвидено 
да се превезуваат во затворени коли. 

II. Ако возила се преведуваат непакувани или 
недостаточно пакувани, железницата одговара за 
потполна или делумична загуба односно оштетува-
ње на делови и прибор на возила што не се приц-
врстени со завртки за возилата ниту се наведени 
во товарниот лист, само ако до загуба или оштету-
вање дошло со вина на железницата,. 

Кон членот 98 
I. За потполна или делумична загуба на сто-

ките железницата е -должна да плати отштета во 
височина на вредноста на тие стоки според пазар-
ната или определената цена, а најмногу до 10.000 
денари за секој килограм бруто тежина на загу-
бените стоки. Имателот на правото може да бара 
поголема оштета само ако според договорот за пре-
воз постои обезбедување на уредна испорака (член 
101 од законот) или ако потполната или делумич-
ната загуба односно оштетување на стоките е пре-
дизвикано злонамерно или поради крајна небре-
жност на железницата (член 103 од законот). 

Кон членот 99 
I. Имателот на правото се здобива со правото 

на отштета за пречекорувањето на срокот за испо-
раката само ако е пречекорен целокупниот срок на 
испораката. Како целокупен срок на испораката се 
сметаат заедно отправи пот срок и превозниот срок 
од членот 72 и дополнителниот срок од членот 73 
на законот. 

Кон членот 105 
I Мртовец може да се предаде на превоз за 

определен воз за превоз на патници само како 
брзовоз и со претходна согласност од железницата. 
Во тој случај возарината се смета за фактичниот 
превозен пат. 

II. Мртовци не смеат да се предаваат на превоз 
со означување: „Останува на станица", ниту желе-
зницата смее да ги прими на чување или привре-
мено сместување. 

Кон членот 106 
I. Предметите што спаѓаат во опремата на мр-

товецот се превезуваат бесплатно во колата со која 
се превезува мртовецот. 

И. Ако превозот на мртовци не може да се из-: 
врши со определени возови, станицата во која на-? 
станала пречката е должна, бесплатно и со посред-
ство на упатната станица, телеграфски да му сооп^ 
шти на примателот со кој воз ќе пристигне мртчн 
вецот во упатната станица. 

Кон членот 107 
I. Издавањето на мртовецот може да се бара 

веднаш по пристигањето на возот и по истекот на 
времето потребно за приготвување како и за мани-
пулации што бараат царински, санитарни или дру-
ги органи. 

Кон членот 108 
I. Во поглед на прашањата за превоз на мртов-

ци што не се регулирани со чл. 105—108 од законот, 
при превозот на мртовци ќе се постапи согласно со 
одредбите од чл. 55—104 од законот. Железницата 
е должна при примената на тие одредби да постапи 
така што тоа да биде во согласност со почитува-
њето што му се укажува на мртовецот. 

II. Урна со пепел на мртовец може да се пре-
везува со железница на начинот предвиден за пре-
воз на мртовци или на начинот предвиден во чл. 
55—104 од законот. 

Кон членот 109 
I. Ако на превоз се предаваат болни или повре-

дени животни, испраќачот е должен да го запише 
тоа во рубриката на товарниот лист: „Пропишани 
и допуштени изјави". 

II. Во дозволата за превоз на болно животно 
ветеринарниот инспектор е должен да означи дали 
болното животно може да се превезува во иста 
кола со други животни односно со други стоки или 
мора да се превезе во посебна кола. Ако ветери-
нарниот инспектор определил превоз во посебна 
кола, железницата наплатува возарина за колски 
пратки. 

III. Ѕверови се примаат на превоз само во цвр-
сти затвори (кафези, долапи или сандаци) или во 
специјално приспособени возила. Овие затвори од-
носно возила мораат да бидат од јако, цврсто дрво, 
со добро зацврстени железни шипки, а нивните 
агли мораат да бидат зацврстени со облога од лим 
или со железни сврзнички. Преку железните шип-
ки мораат да се стават дрвени летви или дрвени 
рамки со метална мрежа, што се цврсто доближени 
до железната шипка. Затворите за мечки, освен за 
млади мечки, мораат да бидат обложени однатре 
со лим. Секој затвор односно РОЗИЛО мора да има 
однадвор уочлив натпис: „Ѕвер", 

IV. Испраќачот односно примателот е одговорен 
за штетата што животните ќе им ја сторат на же-
лезничките возила или постројки при натоварот, 
поетоварот, истоварот или за време на превозот, 
освен кога оштетувањето е предизвикано со редов-
на употреба или со вина на железницата. 

Кон членот 114 
I. Како простирка може да 'се уптореби плева 

т а ш а н а со песок, струганки од дрво попрскани 
со вода или измешани со песок, како и простирка 
од тресет која претходно умерено е наквасена со 
вода. 

_ Кон членот 116 
I. Ако придружникот е овластен да дава изјави 

за измена на договорот за превоз и упатства, тој 
изјавата за измена на договорот за превоз или 
упатството мора да го запише во товарниот лист и 
да го потпише. Ако со оваа измена на договорот за 
превоз се менува упатната станица или примате-
лот, изјавата мора да се запише и во дупликатот 
на товарниот лист и да се потпише. 

Член 2 
Генералната дирекција на Југословенските ж е -

лезници може, покрај со закон пропишаните на-
чини за превоз, да предвиди со тарифата и посебен 
начин за превоз на брзорасипливи стоки и да 
определи за тој превоз да не може да се врши обе-
збедување на уредна испорака, измена на догово-
рите за превоз и оптоварување на стоките со до-
плата, со тоа користењето на ваквиот начин на 
превоз на брзорасипливи стоки да не е задолжи-
телно за испраќачот. 

За провозите од претходниот став мора со та-
рифата да се предвиди посебна превозна исправа. 
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Член 3 
Генералната дирекција на Југословенските же-

лезници пропишува, издава и печати обрасци што 
се употребуваат при превозот на патници, багаж 
и стоки. 

Обрасците наменети за продажба мораат да 
имаат натиснат сув жиг на железницата. 

Член 4 
Генералната дирекција на Југословенските же-

лезници ќе ги усогласи тарифите и тарифските 
прописи со одредбите од законот и од оваа уредба 
и, по потреба, ќе издаде нивни пречистен текст со 
согласност од органите предвидени во членот 4 од 
законот. 

Член 5 
Одредбите од оваа уредба важат за воените 

превезувања само ако со посебни сојузни прописи 
и со тарифата за воените превезувања, донесени 
врз основа на членот 4 став 3 точка 1 под в) и чле-
нот 120 став 3 од законот, не е определено поинаку. 

Член в 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба, по потреба, донесува Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 226 
5 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Вроз-Тито, 4. р. 

433. 
Врз основа на членот 83 од Законот за држав-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА СОВЕТОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

КАДРИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

Се основува Совет за стручно образование на 
кадрите во стопанството (во натамошниот текст: 
Советот) на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трудот. 

Член 2 
Советот ги разгледува прашањата и проблемите 

од областа на стручното образование на кадрите во 
стопанството и му дава на Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за трудот мислења и предлози 
за мерките што треба да ги презема за образование 
на потребните стручни кадри во стопанството, а 
особено: 

1) за разработување и унапредување на систе-
мот за образование на кадрите во стопанството; 

2) за занимањата и за потребната стручна спре-
ма на работниците во одделно занимање; 

3) за организација на службата за стручно обра-
зование на кадрите во стопанските организации; 

4) за основување на установи за проучување на 
одделни прашања од областа на стручното образо--
вание на кадрите во стопанството; 

5) за материјалните потреби и за средствата за 
образование на стручните ќадри во стопанството; 

6) за нацртите на сојузни прописи од областа 
на стручното образование на кадрите во стопан-
ството. 

Член 3 
Советот се состои од претседател, секретар и 

членови, што ги именува Сојузниот извршен совет. 

Член 4 
Седниците на Советот ги приготвува, ги свикува 

и претседава на нив претседателот, на Советот. 
Во случај на спреченост, претседателот на Со-

ветот го заменува член на Советот што ќе го опре-
дели секретарот за трудот во Сојузниот извршен 
совет. 

Секретарот на Советот му помага на претседа-
телот во приготвување на материјали од седниците 
на Советот и се грижи 'за спроведување на заклу-
чоците .на Советот. На седниците на Советот можат 
да се покануваат претставници на сојузните органи 
на управата и на установите кога се на дневен ред 
прашања што ги интересираат нив. 

Член 5 
Советот работи и донесува заклучоци на сед-

ници. За начинот на својата работа Советот доне-
сува правилник за работа со согласност од секре-
тарот за трудот на Сојузниот извршен совет. 

Член 6 
Стручната и административната сужба на Со-

ветот ја обезбедува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трудот. 

Член 7 
Средствата за работа на Советот се обезбедуваат 

со претсметката на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трудот. 

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

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

Р. п. бр. 229 
в јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

434. 
Врз овнова на точката 3 главата XX на Соју-* 

зниот општествен план за 1958 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИХОДИТЕ НА БАНКИТЕ И »ШТЕДИЛНИ-
ЦИТЕ И ЗА РАСЛО ДЕ ЛБ АТА НА ТИЕ ПРИХОДИ 

Член 1 
Народната банка, Југословенската банка за на-

дворешна трговија, Југословенската инвестициона 
банка и другите банки што ги основал Сојузниот 
извршен совет (во натамошниот текст: сојузните 
банки) и комуналните банки и штедилници, како 
и задружните штедилници и повисоките деловни 
организации на тие штедилници (во натамошниот 
текст: комуналните банки и штедилниците), ги 
утврдуваат своите приходи и ја вршат нивната рас-
поделба според одредбите од оваа уредба, 

I. Приходи на сојузните банки и расподелба на тие 
приходи 
Член 2 

Приходи на сојузните банки се провизиите и 
трошоците што тие банки ги наплатуваат за услу-
гите во банкарските зделки, делот од остварениот 
интерес по дадените кредити (активни интереси) 
во процент што ќе го определи сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, и другите 
приходи. 

Член 3 
Расходи на сојузните банки се личните и ма-

теријалните трошоци, амортизацијата на вредноста 
на основните средства, како и другите расходи 
предвидени со годишниот план на приходите и 
расходите. 
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Член 4 
Сојузните банки не плаќаат интерес на фондот 

на основните средства и интерес на фондот на смр-
тните средства. 

Член 5 
Разликата меѓу активниот интерес, по одбивање 

на делот што ft припаѓа на сојузна банка во смисла 
на членот 2 од оваа уредба и на платените инте-
реси на средствата вложени ка ј банката, претста-
вува приход на федерацијата. 

Член 6 
Годишниот план на приходите и расходите на 

сојузната банка го донесува управниот одбор на 
банката со одобрение на сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите. 

Сојузната банка е должна годишниот план на 
приходите и расходите за текуштата година да му 
го поднесе на одобрение на сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите во срокот 
определен за поднесување на завршната сметка за 
претходната година, а најдоцна до крајот на фе -
вруари во текуштата година. 

Член 7 
Конечен распоред на вишокот на приходите 

над расходите на сојузна банка се врши по истекот 
на годината, врз основа на завршната сметка. 

Член 8 
Од остварениот вишок на приходите над расхо-

дите според завршната сметка сојузната банка из-
двојува средства во следните фондови: 

1) во резервниот фонд; 
2) во фондот на основните средства; 
3) во фондот на заедничката потрошувачка; 
4) во фондот за наградување на службениците 

и работниците. 
Сојузниот Државен секретаријат за работите 

на финансиите ќе определи, при одобрувањето на 
годишниот план на приходите и расходите на соју-
зната банка, кој процент од износот на остварениот 
вишок на приходите над расходите треба да се из-
двои во резервниот фонд и во фондот на основните 
средства на сојузната банка 

Управниот одбор на сојузната банка определу-
ва со годишниот план на приходите и расходите 
на банката кој износ односно процент од износот 
на остатокот на остварениот вишок на приходите 
над расходите по издвојувањето според претход-
ниот став треба да се издвои во фондот на заед-
ничката потрошувачка, а кој во фондот за награ-
дување на службениците и работниците. 

Член 9 
Резервниот фонд на сојузната банка служи за 

покритие на ненаплативите побарувања, на надо-
местоците во врска со начелото за материјална од-
говорност на банката, на интерните пресметковни 
разлики и на вишокот на расходите над приходите. 

Член 10 
Сојузните банки при употребата на средствата 

на фондот на основните средства и на фондот на 
заедничката потрошувачка ќе се придржуваат за 
начелата од одредбите на Законот за средствата на 
стопанските организации со кои им е определена 
употребата на средствата од тие фондови на сто-
панските организации. 

Член 11 
Сојузните банки ја пресметуваат и ја плаќаат 

амортизацијата на основните средства на начинот 
пропишан за стопанските организации, а ја кори-
стат како стопанските организации од точката Ш 
под 1 од Одлуката за ограничување користењето 
на средствата на амортизацијата и за пониски нор-
ми на амортизацијата за стопанските организации 
од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 54/57), придржувајќи се при тоа за начелата за 
употреба на тие средства што важат за употребата 
на средствата на амортизацијата на стопанските 
организации. 

Член 12 
Сојузните банки ги користат средствата на 

фондот за наградување на службениците и работ-
ниците за давање годишни награди во смисла на 
членот 388 од Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), Одлуката за 
годишна награда ја донесува управниот одбор на 
сојузна банка во согласност со Сојузниот извршен 
совет. 

Член 13 
Ако во завршната сметка се утврди дека сојузна 

банка остварила вишок на приходи над вишокот 
на приходите над расходите што бил предвиден со 
годишниот план на приходите и расходите, чистиот 
вишок на приходите над расходите што е остварен 
над вишокот предвиден со планот, се распоредува 
во фондовите од членот 8 на оваа уредба. 

Делот на чистиот вишок на приходите од ставот 
1 на овој член, што е резултат на остварените тро-
шоци пониски од трошоците предвидени со планот, 
се распоредува во сите фондови од членот 8 на 
оваа уредба. Делот на чистиот вишок на приходите 
што настанал од други причини а не поради нама-
лување на планираните трошоци, или настанал со 
остварување на поголеми приходи од приходите 
предвидени со планот, се распоредува во резервни-
от фонд на Народната банка односно во резервниот 
фонд и во фондот на обртните средства на друга 
сојузна банка. 

Распоредот на средствата од претходниот став 
го одобрува сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите. 

II. Приходи на комуналните банки и штедилниците 
и расподелба на тие приходи 

Член. 14 
Приходи на комуналните банки и штедилници 

се интересите по дадените кредити, провизиите и 
трошоците што тие банки и штедилници ги напла-
туваат за услуги во банкарските зделки, и другите 
приходи. 

Член 15 
Расходи на комуналните банки и штедилници 

се личните и материјалните трошоци, амортизаци-
јата на вредноста на основните средства, интере-
сите што ги плаќаат на средствата што се вложени 
к а ј ни® односно на позајмените средства (пасивни 
интереси), како и другите расходи предвидени со 
годишниот план на приходите и расходите. 

Член 16 
Комуналните банки и штедилници не плаќаат 

интерес на фондот на основните средства и инте-
рес на фондот на обртните средства. 

Член 17 
Годишниот план на приходите и расходите на 

комуналните банки и штедилници го донесува нив-
ниот управен одбор. 

Годишниот план на приходите и расходите на 
комуналните банки и штедилници го одобруваат 
рамноправно обата собори на народниот одбор што 
ја основал комуналната банка односно штедилница, 
односно на народниот одбор што дал согласност за 
нејзино основување. 

Годишниот план на приходите и расходите на 
повисока деловна организација на задружните ште-
дилници го одобрува републичкиот државен секре-
таријат за работите на финансиите. 

Комуналните банки и штедилници се должни на 
органите од претходните ставови да им поднесат 
годишен план на приходите и расходите за теку-
штата година во срокот определен за поднесување 
на завршната сметка за претходната година, а на ј -
доцна до крајот на февруари во текуштата година. 

Член 18 
Конечниот распоред на вишокот на приходите 

над расходите на комуналните банки и штедилници 
се врши по истекот на годината, врз основа на завр-
шната сметка. 
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Член 19 
Од остварениот вишок на приходите над расхо-

дите (доход) според завршните сметки на комунал-
иите банки и штедилници се издвојува придоне-
сот од доходот на банката и штедилницата според 
следните норми: 

А к о ВИШОКОТ н а ДРИТОН 
дите над расходите 

изнесува 

Се издвојува од остваре-
ниот вишок на приходите 
над расходите придонес 

в о ИЗНОС з 

до 10 милиони 40°/о 
над 10 до 50 милиони 4 милиони + 55% на изно-

с у над 10 до 50 милиони 
над 50 до 100 милиони 2$ милиони + 65% на из-

носот над 50 до 100 милиони 
над 100 до 500 милиони 58,5 милиони + 75% на из* 

носот над 100 милиони 
над 500 милиони 358,5 милиони + 90% на из-* 

носот над 500 милиони 
Од придонесот според претходниот став, се из* 

двој ув ает 12% за општествените инвестициони фон-
дови на општината, околијата и народната републи-
ка, а остатокот ft припаѓа на федерацијата. 

Придонесот што и припаѓа на општината, око-
лината и народната република во смисла на прети 
ходниот став, се распоредува во нивните опште* 
ствени инвестициони фондови на начинот опреде-
лен со прописите донесени врз основа на членот 
22 од Законот за придонесот од доходот на стопан-
ските организации, а според кои се распоредува де-
лот на придонесот од доходот што на тие политичко-

' териториј алии единици им припаѓа според членот 
20 став 1 на истиот закон. 

Чле*н 20 
Остатокот на вишокот на приходите над расхо-

дите по издвојување на придонесот според претход-
ниот член комуналните банки и штедилници го ра-
споредуваат во следните фондови: 

1) во резервниот фонд; 
2) во фондот на основните средства; 
3) во фондот на обртните средства; 
4) во фондот на заедничката потрошувачка; 
5) во фондот за наградување на службениците 

и работниците. 
Член 21 

Комуналните банки и штедилници издвојуваат 
за резервниот фонд 20% од остатокот на вишокот 
на приходите над расходите од претходниот член. 

Член 22 
Од остатокот на вишокот на приходите над ра-

сходите, по подмирување на придонесот од членот 
19 и по издвојување за резервниот фонд според 
членот 21 од оваа уредба, комуналните банки и ште-
дилници издвојуваат средства за фондот на основ-
ните средства, за фондот на обртните средства, за 
фондот на заедничката потрошувачка и за фондот 
за наградување на службениците и работниците. 
Издвојувањето во овие фондови се врши врз основа 
на статутот на комуналната банка односно штедил-
ницата со одлука на нивниот управен одбор, а со 
согласност од органите од членот 17 ст. 2 и 3 од оваа 
уредба. 

Средствата издвоени за фондот на основните 
средства, за фондот на заедничката потрошувачка 
и за фондот за наградување на работниците и слу-
жбениците можат, по одлука од управниот одбор на 
комуналната банка односно ш т е д и л н и ц а т а се вне-
суваат во сопствениот фонд на обртните средства. 

Член 23 
Во поглед на употребата на средствата од ре-

зервниот фонд, од фондот на основните средства, 
од фондот на заедничката потрошувачка и на 
средствата на амортизацијата на комуналните банки 
и штедилници важат одредбите од чл. 9—11 на оваа 
уредба. 

Во поглед на употребата на средствата на фон-
дот на обртните средства на комуналните банки и 
штедилници согласно се применуваат прописите 
што важат за употреба на средствата од фондот на 
обртните средства на стопанските организации. 

Член 24 
Комуналните банки и штедилници ги користат 

средствата од фондот за наградување за давање 
годишни награди во смисла на членот 388 од Зако-
нот- за јавните службеници. Одлука за годишна на-
града донесува управниот одбор на комуналната 
банка односно штедилница во согласност со орга-
нот- од членот 17 ст. 2 и 3 на оваа уредба. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа, ќе донесе 
доблесни прописи за давање награди од фондот 
ба наградување на службениците и работниците на 
комуналните банки и штедилници. 

Ш. Преодни и завршни одредби 
Член 25 

Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа уредба престануваат да важат одредбите од 
Уредбата за банките и штедилниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/54 и 13/54), од Уредбата за Ју-
гословенската банка за надворешна трговија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 28/55) и од Уредбата за 
Југословенската инвестициона банка („-Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/56) што се однесуваат на 
утврдувањето и расподелбата на приходите на со-
јузните банки, комуналните банки и штедилниците. 

Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-
нува да важи Одлуката за расподелба на вкупниот 
приход на банките и штедилниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/56 и 1/57) и Одлуката за распо-
делба на приходите на комуналните банки и ште-
дилници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/57). 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила со денот на об ја-« 

зувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-« 
менува од 1 јануари 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 227 

5 јуни 1958 година 
Белград 

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

435. 
Врз основа на членот 83 од Законот за држа^" 

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 
и 44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТНИ ПРАШАЊА НА 

НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 
1. Се основува Совет за просветни прашања на 

националните малцинства, како стручен совет на 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за про-
света и култура. 

2. Советот разгледува начелни училишни и дру-
ги поважни просветни прашања на националните 
малцинства, ги следи и ги проучува условите за 
работа на училиштата и на другите просветни уста-
нови на националните малцинства и на Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура му дава мислења и предлози по тие праша-
ња; предлага мерки за унапредување работата на 
училиштата и на други просветни установи на на-
ционалните малцинства* како и мерки со цел за 
коррдинација на работата на органите надлежни за 
работите на просветата по тие прашања. 
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3. Советот го сочинуваат претседател, секретар 
и определен број членови, што ги именува Сојуз-
ниот извршен совет. 

4. Седниците на Советот ги подготвува, ги сви-
кува и им претседава претседателот на Советот. 

Во случај на спреченост, претседателот на Со-
ветот го заменува член на Советот што ќе го опре-
дели секретарот за просвета и култура во Соју-
зниот извршен совет. 

Секретарот на Советот му помага на претседа-
телот во подготвувањето на материјали за седни-
ците на Советот. 

5. Подготвувањето на материјали за седниците 
на Советот и административните и техничките ра-
боти за Советот ги врши Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за просвета и култура. 

6. Средства за работа на Советот се обезбеду-
ваат во претсметката на Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за просвета и култура. 

7. Советот донесува свој правилник за работа 
со согласност од секретарот за просвета и култура 
во Сојузниот извршен совет. 

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

P. п. бр. 231 
6 јуни 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

436. 
Врз основа на членот 11 став 1 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр 54/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИТЕ НА ФИНАН-
СИИТЕ ДА МОЖЕ ДА ВРШИ ПОЕДИНЕЧНИ 
ИЗМЕНИ НА ВИСОЧИНАТА НА РЕГРЕСОТ ВО 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1. Се овластува сојузниот Државен секретари-

јат за работите на финансиите да може, во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за селско стопанство и шумарство, да врши 
поединечни измени на височината на регресот и 
асортиманот на индустриските производи за потре-
бите на селското стопанство. 

2. Измените од претходната точка можат да се 
вршат само во рамките на оние групи (видови) 
индустриски производи за кои е предвиден регресот 
со посебни одлуки на Сојузниот извршен совет, а 
до износите на средствата утврдени со буџетот на 
Федеративна Народна Република Југославија (Со-
јузниот буџет). 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден во 
објавувањето во „Службен лист на ФН1ЈЈ". 

Р. п. бр. 233 
6 јуни 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

437. 
Врз основа на членот 135 став ' 2, во врска со 

членот 93 став 2 од Законот /Ја средствата на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 54/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕ-
КРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИТЕ НА ФИНАНСИИТЕ 
ДА ГИ ПРОПИШУВА ВИДОВИТЕ И УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ МОЖАТ ПРЕДМЕТИ ШТО СОЧИНУ-
ВААТ ОСНОВНИ СРЕДСТВА И СРЕДТСВА НА1 

ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ИМ СЕ ПРОДАВААТ 
НА ГРАЃАНИ И НА ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА 

1. Се овластува сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите со свој пропис да 
определи одделни предмети што сочинуваат основни 
средства и средства на, заедничката потрошувачка 
на стопанска организација, а кои стопанската орга-
низација може да им ги продава на граѓани и на: 
граѓански правни лица, како и да ги определи усло-
вите за продажба на овие предмети. 

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

P. п. бр. 234 
6 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровић е. p. 

438. 
Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот 

закон, а заради извртување на членот 717 од Оп-
штиот закон за универзитетите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/54 и 58/55), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ-
ТО НА ФАКУЛТЕТИ НА СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ 
ОД СРЕДНИТЕ ШКОЛИ ЗА ОПШТО ОБРАЗО-

ВАНИЕ 
1. Во Одлуката за запишувањето на факултети 

на свршените ученици од средните школи за општо 
образование („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/57) во 
точката 3 се додава нов став 4, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, републичкиот извршен совет, на предлог што 
го поднесува универзитетскиот совет по сослушу-
вање на факултетскиот совет, може да пропише на 
факултетите на кои тоа во поголема мера го бараат 
ограничените можности за изведување на наста-
вата, да се запишуваат без конкурс само пријаве-
ните кандидати што големата матура ја положиле 
со одличен успех." 

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

P. п. бр. 241 
7 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет * 

Секретар, Потпреседател, 
Вељко Зековић е. p. Мијалко Тодоровић, е. p. 

439. 
Врз основа на членот 120 став 2 од Законот 

за превозот на железниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/57), Сојузниот извршен совет, по 
предлог од Генералната дирекција на Југословен-
ските железници, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРЕВОЗ НА ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКИТЕ ПРУГИ ОД ТЕСЕН КОЛОСЕК 
1. Со оваа одлука се определуваат посебните 

услови за превоз на железничките пруги од тесен 
колосек, 0.60, 0.75, 0.76 и 1 м. 
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Ако со оваа одлука не се пропишани посебни 
услови за превоз на железничките пруги назначени 
во претходниот став, на превезите на тие пруги ќе 
се применува Законот за превозот на железниците 
и другите прописи донесени врз основа на тој 
закон. 

1 Железнички пруги од тесен колосек 0.60 м 
2. Превозот на стоки на железничките пруги 

од тесен колосек 0.60 м: Гостивар—Охрид, Подмоле 
—Струга, Качаник—Врбештица и Титоград—Доња 
Плавшића ќе се врши при следните посебни услови 
за превоз: 

1) стоките можат да се предадат односно да се 
примат на превоз само како споровоз; 

2) срокот за натовар и срокот за однесување 
на стоките на колски пратки изнесува 3 часа; 

3) стоките што не можат веднаш да се отпре-
ма^ железницата нема да ги прима на привремено 
сместување; 

4) Генералната дирекција на Југословенските 
железници со тарифа ќе ги определи дополнител-
ните срокови за испорака на стоките примени на 
превоз на станиците или за станиците од овие 
пруги; 

5) преку станиците Качаник и Титоград не е 
допуштено директно отпремање на стоките; 

6) за станиците на железничките пруги Гости-
вар—Охрид и Подмоле—Струга колските пратки во 
станиците на железничките пруги од друга коло-
сечна широчина можат да се предадат на превоз 
на директно отпремање само во тежини од 5, 10 
или 15 тони; 

7) обезбедување на уредна испорака од членот 
101 на Законот за превозот на железниците не е 
допуштено; 

8) во станиците и за станиците што се наоѓаат 
на пруги од тесен колосек 0.60 м железницата немар 
да прима на превоз: 

— крупни живи животни (копитари и говеда); 
—- жива живина во специјални вагони за ж и -

вина или во обични коли без кафез; 
— стоки во растурена состојба што се преве-

зуваат во затворени вагони (жито, овошје, зелен-
чук и ел.); 

— течности во цистерни, во вагони со буриња 
или со слични садови ка ј кои е потребно прето-
пување; 

— предмети подолги од 4 м; 
— предмети за чиј претовар се потребни спе-

цијални средства и справи; 
• — несмасни предмети (големи парчиња наме-

штај и ел.); 
— денковни и вагонски пратки чии одделни пар-

чиња се потешки од 250 кг; 
— денковни стоки од секој вид чија тежина 

преминува 1000 кг дневно по испраќач; 
— денковни пратки на тутунски преработки и 

кибрит во количини поголеми од 24 сандаци днев-
но во една станица; 

— експлозиви и муниција со детонаторски кап-
сули и запалки; 

— стоки во контенери; 
9) во станиците и за сганиците што се наоѓаат 

на пруги од тесен колосек 0.60 м железницата под 
следните услови ќе прима на превоз пратки: 

— на живи ситни животни (свињи, овци, кози) 
и "жива живина — ако се спакувани во сандаци, 
кошници или кафези; 

— на експлозивни предмети и муниција — ако 
се без детонаторски капсули и запалки, односно 
без ударна справа. Ако се предадат овие стоки на 
превоз како вагонска пратка, испраќачот е должен 
да определи придружник, 

II. Железнички пруги од тесен колосек 0.75, 
0.76 и 1 м 

3, Генералната дирекција на Југословенските 
Железници со тарифа ќе ги определи дополнител-

ните срокови за испорака за сите пруги од тесен 
колосек 0.75, 0.76 и 1 м. 

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

P. п. бр. 232 
6 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

440. 
Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXIV 

на Сојузниот општествен план за 1958 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРА-

ЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ ВО СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО ВО 1957 ГОДИНА 

1. Од средствата на стопанските резерви на фе -
дерацијата предвидени во ставот 2 одделот 1 гла-
вата XXIV на Сојузниот општествен план за 1958 
година му се доделува износот до 525,000.000 динари 
н^ Сојузот на селскостопанско-шумарските комори 
на Југославија за финансирање на натпреварот во 
селското стопанство во 1957 година. 

Средствата од претходниот став ќе се употребат 
за испалата на наградите на натпреварувачите за 
натпреварот во производството на пченка, шеќерна 
репка, компир, коноп, сончоглед и памук и за 
исплата на дополнителните награди за пченица. 

2. Сојузот на селскостопанско-шумарските ко-
мори на Југославија, што врши финансиско работе-
ње во врска со натпреварувањето во селското сто-
панство за Сојузниот одбор за натпреварување во 
селското стопанство, е должен да му поднесе на Со-
јузниот извршен совет преку сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите извештај 
и пресметка за потрошувачката на средствата од 
точката 1 на ова решение. 

3. Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите, по потреба, да донесува 
поблиски прописи за спроведување на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 230 
6 јуни 1958 година ' 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ' потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

441. 
Врз основа на членот 24 во врска со членот 2 

точка б) од Законот за регулирање платниот про-
мет со странство („Службен лист ФНРЈ", бр. 86/46 
и 5/54) и членот 34 од Законот за сојузните органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите издава 

Н А Р Е Д Н А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ УГОСТИТЕЛСКМТЕ 
И ТУРИСТИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА МОЖАТ 
ВО ЗЕМЈАТА ДА ВРШАТ НАПЛАТА ВО ЕФЕК-
ТИВНИ ДИНАРИ ЗА УСЛУГИТЕ НА СТРАНСКИ 

ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ ОДНОСНО БИРОИ 
1, Угостителските и туристичките претприја-

тија можат наплатата за услугите извршени на 
странски туристички групи што ги организираат 
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странски туристички агенции односно бирои да ја 
вршат во ефективни динари само со пресметка од 
Народната банка или од овластени менувачи со 
која се докажува дека динарите произлегуваат од 
замена на странски средства за плакање (валути), 
и во границите на заменетиот износ. 

2. Угостителските и туристичките претпријати-
ја за извршените наплати согласно со точката 1 од 
оваа наредба ќе водат посебна евиденција на на-
чинот што ќе го пропише Народната банка. 

3. Угостителските и туристичките претпријати-
ја, кога вршат наплата на своите услуги на начинот 
од точката 1 на оваа наредба, се должни на грбот 
од пресметката врз основа на која ја вршат напла-
тата во ефективни данари да ја забележат и ја 
заведат вредноста на наплатените услуги. 

4. Постапувањето противно на одредбата од 
точката 1 на оваа наредба претставува повреда на 
одредбата од членот 15 точка 15 на Законот за 
регулирање платниот промет со странство, казнива 
според членот 16а точка б) од истиот закон. 

Постапувањето противно на одредбите од точ. 
2 и 3 на оваа наредба претставува девизен прекр-
шок од членот 15 точка 8 на Законот за регулира-
ње платниот промет со странство, казнив според 
членот 16 став 2 од истиот закон. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ' ' . 

Бр. 18-11901 
31 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

442. 

Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за 
девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 44 
алинеја 7 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), со 
согласност од Комитетот за надворешна трговија, 
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите издава, 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

И ИЗВОЗОТ 
1. Во Одлуката за пресметување разликата во 

цените при увозот и извозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55 и 22/56) во точката 1 по ставот 1 
се додава нов став, кој гласи: 

..Комитетот за надворешна трговија, може со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите и од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, 
да определи пресметувањето на разликата меѓу до-
машните и странските цени при увозот на определе-
ни производи и услуги да може да се врши cq при-
мена на коефициентите што важат на денот на 
увогот на тие производи и услуги." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
обј а-"парето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 09-12350 
7 јуни 1958 година 

Белград 

Д о ж д е ц секретар за 
работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 

443. 
Врз основа на членот 70 точка 3 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), во врска со членот 3 
под а) точка 3 алинеја 3 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-. 
ките органи на управата (,,Службен лист на ФНРЈ",, 
бр. 18/58) јф со точката 8 од Одлуката за евиденција 
и контрола на цените на определени производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58), сојузниот 
Државен секретаријат за рабовите на стоковниот 
промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА 
НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ Е ЗГОЛЕМЕН 
КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗ-

ЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
1. При пуштањето во промет во земјата на про-

изводите наведени во Наредбата за измени и до-
полненија на Наредбата за коефициентите за пре-
сметување на разликата во цените при извозот и 
увозот на определени лооизводи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/58), покачувањето на коефи-
циентите за пресметување на разликата во цените 
при увозот пропишано со таа наредба не може да 
биде основ за покачување на продажните цени на 
тие производи како и на артиклите за чие произ-
водство се .употребени тие производи. 

2. На стопанските организации што ќе постапат 
противно на одредбата од точката 1 на оваа наредба, 
ќе се применат одредбите од членот 92 став 1 точка 
1 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани, а на одговорното лице во 
тие организации — одредбата од ставот 4 на истиот 
член. 

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

Бр. 3586/1 . 
4 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Вредел., е. р. 

444. 
Врз основа на точката 1 ст. 2 и 4 од Одлуката 

за пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 
6/58 и 23/58), во врска со членот 7 оддел I став А 
под а) точка 3 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/58), со согласност од сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите и од сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
прометГ Комитет за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
РАЗЛИКАТА ВО НЕМИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

I. Во Наредбата за коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57) се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) во точката I оддел В во гранката 112 — Јаглен, 
текстот на редниот број 3 се менува и гласи: 

„3. Кокс — — — — _ — 1,20"; 
2) во точката I оддел Б во гранката 117 — Ме-* 

талопреработувачка индустрија, текстовите на ред-
ните броеви 18 под а) и 24 се менуваат и гласат: 

„18. Делови за патнички автомобили и мотор-
цикли: 
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а) делови набавени врз основа на ли-
ценца **) — — — — — — — — — 1з00 

24. Машини, уреди, апарати, постројки и транс-
портни средства — само во делови — што ги наба-
вуваат производни претпријатија на металопрера-
ботувачката индустрија, електроиндустријата и бро-
доградбата врз основа на лиценца »*(***••*) — 1,50"; 

3) во точката I оддел Б во гранката 119 — Елек-
трони дустри ја, текстот на редниот број 3 се менува 
и гласи: 

„3. Машини, апарати, уреди, постројки, транс-
портни средства — само во делови — што ги наба-
вуваат производни претпријатија на металопрера-
ботувачката индустрија, електроиндустријата и 
бродоградбата врз основа на лиценца *(***) — 1,50"; 

4) во точката I оддел Б во гранката 120 — Хе-
миска индустрија, текстовите на редните броеви 23 
и 46 под г) се менуваат и гласат: 

„23. Сме^нувачи и растворувачи (2-етилхекса-
нол и друго) — — — — — — — — 1,10 

46. Лекови, дроги, галенски препарати, фарма-
ц е у т е ^ препарати, средства за органотерапија, 
екстракти од животински органи — имунолошки 
препарати, серуми, вакцини, антибиотици, витамини: 

пеницилин дозиран како лек во сите паку-
вања и дози, како и комбинувани лекови што содр-
жат повеќе од 200.000 единици пеницилин, стрепто-
мицин како лек, естопан — — — — — 2,50". 

Во редниот број 46 по одредбата под ѓ) се до-
дава нова одредба, која гласи: 

„е) пеницилин ринфуза — — — — 3,00"; 
5) во точката I оддел Б во гранката 122 — 

Дрвна индустрија, текстовите на редните броеви 9 
и 10 се менуваат и гласат: 

„9. Валонеа — — — — — — — 1,50 
10. Синтетички екстракти за штавење 1,10"; 
б) во точката I оддел Б во гранката 123 — Ин-

дустрија на дрвесина, целулоза и хартија, текстот 
на редниот број 6 се менува и гласи: 

„6. Средно фини хартии: 
а) рото-хартија — — — — — — 1,20 
6) други — — — — — — — — 1,60"; 
7) во точката I оддел В во гранката 124 — Тек-

стилна индустрија, текстовите на редните броеви 11 
и 22 се менуваат и гласат: 

„11. Волнено предиво: 
а) чешлано — — — —= — — — 1,20 
б) влачено — — — — — — — 2,00 
22. Ју тено влакно — — — — — 1,30"; 
3) во точката I оддел Б во гранката 126 — Инду-

стрија на гума, текстот на родниот број 4 се менува 
и гласи: 

„4. Гумени плочи за ѓонови — — — 1,20"; 
9) во точката I оддел В во гранката 127 — Пре-

хранбена индустрија, текстовите на редните броеви 
3 и 26 се менуваат и гласат: 

„3. Кафе — — — — — — — — 3,00 
26. Другите технички маснотии (ленено масло, 

рицинусово масло, кокосово масло, палмино масло, 
тунгово масло, олеин и др.) — — — — 1,30"; 

10) во точката I оддел В во гранката 313 — Ек-
сплоатација на шуми, текстот на редниот број 1 се 
менува и гласи: 

,,1. Плута — — — — — — — — 1,10". 
11. Коефициентите пропишани во точката I 

оддел В од Наредбата за коефициентите за пресму-
тување на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги за производите 
наведени во оваа точка од оваа одредба привремено 
се зголемуваат за следните проценти од тие коефи-
циенти: 

И X ф I Ѕ н>>0 

•I 
I Ч ѕ 
јј 

1) во гранката 112 — Јаглен: 
1. Јаглен 

јаглен за кокетирање: 
мешавина — — — — — — 1,00 10% 
други — — — — — — — 1,00 20% 

2. Антрацид — — — — — — 1,00 20% 
2) Во гранката 113 — Нафта 

3. Петрол — кокс — — — — — 1,00 20% 
3) во гранката 120 — Хемиска индустрија: 

3. под а) калиум хидроксид — — 1,50 2Qe/t 
46. под а) ауреомицин, терамицин до-

зиран како лек, стрептоми-
цин ринфуза за потребите 
на производството, серуми 
и вакцини за хумани ** и 
ветеринарни цели: 
стрептомицин ринфуза — 1,00 50*/» 

4) во гранката 124 — Текстилна индустрија: 
1. Памучно влакно, штрипс, линтерс 

и отпадоци од предицр: 
памучно влакно долговлакнесто — 1,00 20% 

9. Волна, волнени крпи, кемлинг и 
отпадоци од камгарн-предиво: 
волна — — — — — — — 1,00 20% 
волнени крпи — — — — — 1,00 10% 

10. Волнен камцуг и нопни — — — 1,00 20% 
5) во гранката 126 — Идустрија на гума: 

1. Природен каучук — * — — — 1,00 20% 
3. Латекс и креп-гума за обувки — 1,00 20°/« 

IJI. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на увозот што ќе се изврши од- тој ден. 

Бр. 771 
5 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Љубо Бабиќ, е. р. 

445. 
Врз основа на членот 41 од Уредбата за платите 

на техничкиот персонал и на помошните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр 7/58), а во врска 
со членот 93 од Општиот правилник за хигиенските 
и техничките заштитни мерки при работата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50), Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за општа управа 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТНАТА ОБЛЕКА НА ТЕХНИЧКИОТ 
ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Работна облека им се дава на бесплатна употре-

ба на работниците на државните органи и установи 
распоредени на работните места и работи на: огнари* 
бравари, возачи на моторни возила, фарбарм, стола-
ри, видари, инсталатеру електричари, тапетари, меха-
ничари во гаражи и во работилници за поправкаѓ 
на машини за пишување, сметање и др., на фото-* 
графи во фото лаборатории, на работници во печат-
н и ц а на помошни службеници на работа при жи-* 
госување, на работници на одржување на чистота 
во простории на државни органи и установи и на 
работници што ракуваат со материјали и инвентар 
во магацини. 

На огнарите, на механичарите во гаражи и наѓ 
помошните службеници на работа при жигосување 
им се даваат на бесплатна употреба и гумени чизми.-

На куририте што вршат надворешна служба им 
се даваат на бесплатна употреба кабаница за дожд 
и едно рало обувки годишно. 
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Член 2 
Работната облека, кабаниците за дожд и гуме-

ните чизми им се даваат на бесплатна употреба на 
работниците на државните органи и установи и на 
други работни места и работи на кои условите на 
работата им се слични на условите на работните 
места и работите од претходниот член. Таквите ра-
ботни места и работи ги определува старешината на 
органот или на установата во согласност со секрета-
ријатот на извршниот совет за општа управа. 

Член 3 
Работната облека е од памучна тканина или од 

материјал што не пропушта вода, во форма год на 
за вршење на работите односно за работа на работ-
ното место на кое е распореден работникот (во во-
обичаен крој или во форма на комбинезон или 
мантил). 

Член 4 
Срокот за траење на работната облека за работ-

ниците на работите на огнари изнесува најмалку 
шест месеци, а на другите работни места најмалку 
една година. 

Член 5 
Работните облеки, караниците за дожд и гуме-

ните чизми се инвентаров предмети. 
Член 6 

Средствата за набавка на работната облека спо-
ред одредбите од овој правилник се обезбедуваат 
во претсметките на органите и установите. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр 06-7985/1 

29 мај 1958 година 
Белград 

Секретар за општа управа, 
Војо Видановиќ, е. р. 

рифниот став, и тоа: минималните лични доходи 
во месечен износ — со примена на таблицата а), а 
минималните лични доходи во износи по час — со 
примена на таблицата б). 

3. Според процентот на намалувањето на та-
рифните ставови минималните лични доходи се 
утврдуваат од следните таблици, и тоа: 

а) минималниот личен доход во месечен износ 

Досегашен (нето) 
тарифен став 

446. 
Врз основа на членот 419 од Законот за работ-

ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Одлуката за овластување на Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот за донесување 
наредба за постапка за утврдување на минимал-
ните лични доходи на работниците на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58) 
и Одлуката за минималните лични доходи на ра-
ботниците во рудниците на јаглен („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/58), Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трудот издава 

Н А Р Е Д Б А * 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИ-
МАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН 
1. Минималните лични доходи на работниците 

но рудниците на јаглен се утврдуваат на тој начин 
што досегашните (нето) износи на тарифните ста-
вови од точката 3 став 1 на Наредбата за постап-
ката за утврдување на минималните лични доходи 
на работниците на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/58), се зголемуваат за 
соодветните износи на придонесот за буџетите од 
личниот доход, на придонесот за социјално осигу-
рување и на придонесот за станбена изградба, а 
потоа вака добиените бруто износи на тарифните 
ставови се намалуваат за процентот што во смисла 
на точката I став 2 од Одлуката за' минималните 
лични доходи на работниците во рудниците на ја -
глен ќе,го утврди републичкиот извршен совет. 

2. Минималните лични доходи на работниците 
според претходната точка се утврдуваат врз основа 
на досегашните (нето) износи на тарифните- ста-
вови со примена на таблиците од точката 3 на оваа 
наредба според процентот на намалувањето на та-

ЅЅЅЅ 

1 2 3 

1) ако намалувањето изнесува 1% 
ДО 12420 1,594203 — 

од 12421 ДО 24150 1,687979 1.164,71 
од 24151 дот 35190 1,793478 3.712,50 
од 35191 ДО 54510 2,049689 12.728,57 

преко 54510 2,391303 31,350,— 
2) ако намалувањето изнесува 2% 

ДО 12420 1,578100 — 

од 12421 ДО 24150 1,670928 1.152,94 
од 24151 до 35190 1,775362 3.675,— 
од 35191 до 54510 2,028985 12.600,— 

преко 54510 2.367149 31.033,33 
3) ако намалувањето изнесува 3% 

до 12420 1,561997 — 

од 12421 до 24150 1,653878 , 1.141,18 
од 24151 до 35190 1,757246 3.637,50 
од 35191 до 54510 2,008281 12.471,43 

преко 54510 2,3 £2994 30.716,67 

4) ако намалувањето изнесува 4% 
ДО 12420 1,545894 — 

ОД 12421 до 24150 1,636828 1.129,41 
од 24151 ДО 35190 1,739130 3.600,— 
од 35191 до 54510 1,987577 12.342,85 

преко 54510 2.318840 30.400,— 

5) ако намалувањето изнесува 5% 
ДО 12420 1,529791 — 

од 12421 до 24150 1,619778 1.117,65 
од 24151 До 35190 1,721014 3.562,50 
од 35191 до 54510 1,966873 12.21428 

преко 54510 2,294685 30.083,33 

6) ако намалувањето изнесува 6% 
ДО 12420 1,513688 — 

од 12421 ДО 24150 1,602727 1.105,88 
од 24151 до 35190 1,702898 3.525,— 
од 35191 до 54510 1,946169 12.085,71 

преко 54510 2,270531 29.766,67 
7) ако намалувањето изнесува 7% 

до 1&420 1,497585 — 

ОД 12421 до 24150 1,585677 1.094,12 
од 24151 до 35190 1,684782 3.487,50 
од 35191 до 54510 1,925465 11.957,14 

преко 54510 2,246376 29.450,— 

8) ако намалувањето изнесува 8% 
ДО 12420 1,481482 — 

од 12421 до 24150 1,568627 1.082,35 
од 24151 ДО 35190 1,666667 3.450,— 
од 35191 до 54510 1,904761 11.828,57 

преко 54510 2,222221 29.133,33 

9) ако намалувањето изнесува 9% 
до 12420 1,465378 — 

од 12421 до 24150 1,551576 1.070,59 
ОД 24151 ДО 35190 1,648550 3.412,50 
ОД 35191 до 54510 1,884058 11.700,— 

преко 54510 2,198067 28.816,67 
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10) ако намалувањето изнесува 10% 

од 12421 
од 24151 
од 35191 

преко 

до 12420 
до 24150 
до 35190 
до 54510 

54510 

1,449275 
1,534526 
1,630435 
1,863354 
2,149758 

1 0Г2Ѕ2 
3 375,— 

11.571,43 
28 183,33 

11) ако намалувањето изнесува 11°/о 
до 12420 1,433172 — 

ОД 12421 до 24150 1,517476 1.047,06 
од 24151 до 35190 1,612319 3.337,50 
ОД 35191 до 54510 1,842650 11.442,85 

преко 54510 2.149758 28.183.33 

12) ако намалувањето изнесува 12% 
до 12420 1,417069 — 

од 12421 до 24150 1,500426 1.035,29 
ОД 24151 ДО 35190 1,594203 3.300,00 
од 35191 до 54510 1,821946 11.314,28 

преко 54510 2.125603 27.866,67 

13) ако намалувањето изнесува 13°/о 

од 12421 
од 24151 
од 35191 

преко 

до 12420 
до 24150 
до 35190 
до 54510 

54510 

1,400966 
1,483375 
1,576087 
1,801242 
2,101448 

1.023,53 
3.262,50 

11.185,71 
27,550,00 

14) ако намалувањето изнесува 14% 

од 12421 
од 24151 
од 35191 

преко 

до 12420 
до 24150 
до 35190 
до 54510 

54510 

1,384863 
1,466325 
1,557971 
1,780538 
2,077294 

1.011,76 
3.225,00 

11.057,14 
27.233,33 

15) ако намалувањето изнесува 15% 
до 12420 1,368761 — 

од 12421 до 24150 1,449275 . 1.000,00 
од 24151 до 35190 1,539855 3.187,50 
од 35191 до 54510 1,759834 10.928,57 

преко 54510 2,053139 26.916,67 

16) ако намалувањето изнесува 16%» 

од 12421 
од 24151 
од 35191 

преко 

до 12420 
до 24150 
до 35190 
до 54510 

545Д0 

1,352657 
1,432224 
1,521739 
1,739130 
2.028985 

988,23 
3.150,00 

10,800,00 
26.600,00 

17) ако намалувањето изнесува 17% 

од 12421 
од 24151 
од 35191 

преко 

до 12420 
до 24150 
до 35190 
до 54510 

54510 

1,336554 
1,415174 
1,503623 
1,718426 
2,004830 

976,47 
3.112,50 

10.671,43 
26.283,33 

18) ако намалувањето изнесува 18% 

од 12421 
од 24151 
од 35191 

преко 

д(Г 12420 
до 24150 
до 35190 
до 54510 

54510 

1,320452 
1,398124 
1,485507 
1,697722 
1,980676 

964,71 
3.075,00 

10.542,85 
25.966,67 

19) ако намалувањето изнесува 19% 

од 12421 
од 24151 
од 35191 

преко 

до 12420 
до 24150 
до 35190 
до 54510 

54510 

1,304348 
1,381073 
1,467391 
1,677018 
1,956521 

952,94 
3.037,50 

10.414,28 
25.650,00 

20) ако намалувањето изнесува 20% 

ОД 12421 
бд 24151 
Од 35191 

преко 

до 12420 
до 24150 
до 35190 
до 54510 

54510 

1,288245 
1,364023 
1,449275 
1,656314 
1,932366 

941,18 
3.000,00 

10.285,71 
25.333,33 

6) минималниот личен доход во изиое но нас 

Досегашен (нет) 
тарифен став 

Ѕ as 

о 3 5 ф ° ѓ £ g Ѕ m КК cRK 
п Ѕ С Р Ѕ Ѕ Ѕ б Ѕ Ѕ 

1 2 3 

1) ако намалувањето изнесува 1% 
до 60 1,594203 — 

од 61 ДО 116 1,687979 5,59 
ОД 117 до 169 1,793478 17,85 
ОД 170 ДО 262 2,049689 61,19 

преко 262 2,391303 150,72 
2) ако намалувањето изнесува 2®/о 

ДО 60 1,578100 — 

од 61 ДО 116 1,670928 5,54 
од 117 до 169 1,775362 17,67 
од 170 до 262 2,028985 60,57 

преко 262 2,367149 149,20 
3) ако намалувањето изнесува 3% 

до 60 1,561997 — 

ОД 61 до 116 1,653878 5,48 
од 117 ДО 169 1,757246 17,49 
од 170 до 262 2,008281 59,96 

преко 262 2,342994 147,67 

4) ако намалувањето изнесува 4% 
ДО 60 1,545894 — 

од 61 до 116 1,636828 5,42 
од 117 ДО 169 1,739130 17,31 
од 170 ДО 262 1,987577 59,34 

преко 262 2,318840 146,15 

5) ако намалувањето изнесува 5% 
ДО 60 1,529791 — 

ОД 61 ДО 116 1,619778 5,37 
од 117 ДО 169 1,721014 17,13 
од 170 ДО 262 1,966873 58,72 

преко 262 2,294685 144,63 

6) ако намалувањето изнесува в»/о 
до 60 1,513688 — 

ОД 61 до 116 1,602727 5,31 
ОД 117 до 169 1,702898 16,95 
ОД 170 до 262 1,946169 58,10 

преко 262 2,270531 143,11 

7) ако намалувањето изнесува 7% 
до 60 1,497585 — 

ОД 61 до 116 1,585677 5,25 
ОД 117 ДО 169 1,684782 16,77 
ОД 170 до 262 1,925465 57,48 

преко 262 2,246376 141,58 

8) ако намалувањето изнесува 8% 
ДО 60 1,481482 — 

ОД 61 до 116 1,568627 5,20 
од 117 ДО 169 1,666667 16,59 
од 170 ДО 262 1,904761 56,87 

преко 262 2,222221 140,06 

9) ако намалувањето изнесува 9% 
ДО 60 1,465378 — 

ОД 61 ДО 116 1,551576 5,14 
ОД 117 ДО 169 1,648550 16,41 
ОД 170 ДО 262 1,884058 56,25 

преко 262 2,198067 138,54 

10) ако намалувањето изнесува 10% 
ДО 60 1,449275 — 

ОД 61 до 116 1,534526 5,08 
од 117 ДО 1,630435 16,23 
од 170 до 2 h 1,863354 55,63 од 

преко 
до 

262 2,173912 137,02 
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И) ако намалузањето изнесува 11% 
ДО 60 1,433172 — 

ОД 61 ДО 116 1,517476 5,08 
ОД 117 ДО 169 1,612319 16,05 
од 170 ДО 262 1,842650 55,01 

преко 262 2,149758 135,49 
12) ако намалувањето изнесува 12% 

ДО 60 1.417069 — 

од 61 ДО 116 1,500426 4,97 
од 117 ДО 169 1,594203 15,87 
од 170 до 262 1,821946 54,39 

преко 262 2,125603 133,97 
13) ако намалувањето изнесува 13% 

до 60 1,400966 — 

од 61 ДО 116 1,483375 4,92 
ОД 117 до 169 1,576087 15,69 
од 170 до 262 1,801242 53,77 

преко 262 2,101448 132,45 
14) ако намалувањето изнесува 14°/о 

ДО 60 1,384863 — 

ОД 61 ДО 116 1,466325 4,86 
ОД 117 ДО 169 1,557971 15,51 
ОД 170 ДО 262 1,780538 53,16 

преко 262 2,077294 130,93 
15) ако намалувањето изнесува 15в/о 

до 60 1,368761 — 

од 61 ДО 116 1,449275 4,80 
ОД 117 ДО ' 169 1,539855 15,33 
од 170 до 262 1,759834 52,54 

преко 262 2,053139 129,40 
16) ако намалувањето изнесува 16% 

ДО 60 1,352657 — 

од 61 ДО 116 1,432224 4,75 
ОД 117 ДО 169 1,521739 15,15 
од 170 до 262 1,739130 51,92 

преко 262 2,028985 127,88 
17) ако намалувањето изнесува 17°/о 

ДО 60 1,336554 — 

од 61 До 116 1,415174 4,69 
ОД 117 ДО 169 1,503623 14,96 

.од 170 ДО 262 1,718426 51,30 
преко 262 2,004830 126,36 

18) ако намалувањето изнесува 18% 
ДО 60 1,320452 — 

од 61 ДО 116 1,398124 4,63 
од 117 ДО 169 1,485507 14,78 
од 170 до 262 1,697722 50,68 

преко 262 1,980676 124,84 
19) ако налутувањето изнесува 19% 

ДО 60 1,304348 — 

од 61 до 116 1,381073 4,58 
од 117 ДО 169 1,467391 14,60 
од 170 ДО 262 1,677018 50,07 

преко 262 1,956521 123,31 
20) ако намачувањето изнесува 20а/о 

До 60 1,288245 — 

од 61 ДО 116 1,364023 4,52 
од 117 ДО 169 1,449275 14,42 
од 170 ДО 262 1,656314 49,45 

преко 262 1,932366 121,79 
4. Минималните лични доходи според Топлини-

те а) и б) се пресметуваат на тој начин »ито досе-
гашниот (нето) тарифен став кој и одговара на гру-
пата тарифни ставови од колоната 1 ќе се помножи 
со соодветниот коефициент од колоната 2, а потоа 
добиениот производ ќе се намали за износот од ко-
лоната 3. Вака добиените износи заокружени на-
горе, и тоа месечните износи на 100, а износите по 
час на 1 динар, претставуваат минимални лични 
Доходи во кои се содржани придонесот за буџетите 

од личниот доход, придонесот за социјално осигу-
рување и придонесот за станбена изградба. 

5. Во сб друго за утврдување на минималните 
лични доходи на работниците во рудниците на ја-
глен важи Наредбата за постапката за утврдување 
на минималните лични доходи на работниците на 
стопанските организации. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 06-1550/1 
4 јуни 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

447. 
Врз основа на членот 136 став 2 од Уредбата 

за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за законодавство и организација, во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
селско стопанство и шумарство, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ НА ЗАДРУ-
ЖНИ СОВЕТИ И УПРАВНИ ОДБОРИ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
I. ИЗБОРИ НА ЗАДРУЖНИ СОВЕТИ 

1. Редовни избори 
а) Одржување и распишување на изборите 
1. Редовните избори за задружни совети на зем-

јоделските задруги се одржуваат секоја втора го-
дина, Изборите се одржуваат по донесувањето на 
завршните сметки, а најдоцна до крајот на април. 

2. Во земјоделските задруги чиј вкупен број на 
членовите на задругата и на работниците на задру-
гата и на нејзините самостојни погони, е помал од 
100, не се вршат избори за задружен совет, туку 
задружниот совет го сочинуваат сите членови на 
земјоделската задруга и работниците на задругата 
и на нејзините самостојни погони што имаат изби-
рачко право според Законот за избирачките спи-
соци. 

3. Во задругите што имаат повеќе од 100 чле-
нови на задругата и работници, а вкупниот број на 
работниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони не е поголем од бројот на работниците што 
влегуваат во задружниот совет односно управниот 
одбор на задругата,, нема да се спроведуваат избори 
на претставници на работниците на задругата и на 
нејзините самостојни погони за задружниот совет 
и управниот одбор, туку сите работници влегуваат 
во задружниот совет односно управниот одбор 

4. Срокот за распишување на редовните избори 
за задружни совети на територијата на народната 
република го определува републичкиот извршен 
совет во рамките на срокот од точката 1 на ова 
упатство. 

Во случај на потреба, републичкиот извршен 
совет може за задругите кои со оглед на видот на 
нивната дејност и пи од други оправдани причини не 
би можеле во срокот од точката 1 на ова упатство 
да одржат избори, да определи изборите на задру-
жни совети да се извршат и подоцна, но најдоцна 
до 30 јуни. 

5. Во срокот што ќе го определи републичкиот 
извршен совет задружниот совет на земјоделската 
задруга ги распишува изборите и го утврдува денот 
на изборите. 

Изборите на членови на задружниот совет што 
се избираат од редот на членовите на задругата и 
изборите на членови нп задружниот совет што се 
избираат од редот на работниците на задругата и 
на нејзините самостојни погони се вршат, по пра-
вило, во исто време. Задружниот совет може да: 
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определи изборите на членови на задружниот совет 
£гго се избираат од редот на членовите на задругата 
и изборите на членови на задружниот совет што се 
избираат од редот на работниците на задругата и на 
нејзините самостојни погони да се вршат во разни 
денови. Ако изборите не се вршат во ист ден, избо-
рите и на едни и на други претставници за задру-
жниот совет мораат да се извршат во срок од осум 
дена, сметајќи од денот определен за првите избори. 

Задружниот совет е должен за распишувањето 
на изборите и за утврдениот ден на изборите веднаш 
на вообичаен начин да ги извести членовите на за-
другата и работните колективи на задругата и на 
нејзините самостојни погони, како и општинскиот 
народен одбор на чие подрачје се наоѓа седалиштето 
на задругата. 

Општинскиот народен одбор може во срок од 
три дена, сметајќи од денот на приемот на известу-
вањето, да определи друг ден за избори ако за-
дружниот совет не се држал за срокот за распи-
шување на изборите што го определил републичкиот 
извршен совет или ако смета дека денот што го 
определил задружниот совет не е годен за одржу-
вање на изборите. 

Ако задружниот совет не ги распише благовре-
мено изборите во определениот срок, ќе ги распише 
и ќе го определи денот на изборите општинскиот 
народен одбор: 

Распишувањето на изборите мора да се изврши 
најдоцна на петнаесет дена пред денот определен 
за одржување на изборите. 

6. Ако е во смисла на членот 32 став 5 од Уред-
бата за земјоделските задруги со правилата на зем-
јоделската задруга предвидено во задружниот совет 
да бидат застапени и претпријатијата и самостој-
ните дуќани што ги основала задругата, во задру-
жниот совет влегува и со правилата на задругата 
определениот број претставници на работните ко-
лективи на тие претпријатија и дуќани што ги изби-
ра работничкиот совет. 

б) Органи за спроведување на изборите 
7. Органи за спроведување на изборите за за-

дружни совети се: изборната комисија за спроведу-
4 вање на изборите на членови на задружниот совет 

од редот на членовите на задругата, изборната ко-
мисија за спроведување на изборите на членови на 
задружниот совет од редот на работниците на за-
другата и на нејзините самостојни погони, комиси-
јата за изработка на списоци на избирачите и изби-
рачките одбори. 

Во задругите што имаат повеќе од 100 членови 
на задругата и работници на задругата и на н е ј з и -
ните самостојни погони, а во кои бројот на работни-
ците е толкав што покрај бројот на работниците што 
треба да се изберат во задружниот совет да не може 
да се обезбеди потребен број за членови на избор-
ната комисија и на избирачкиот одбор, за спрове-
дување на изборите на членови на задружниот со-
вет се избира заедничка изборна комисија и заед-
нички избирачки одбори во кои влегуваат како 
членови и определен број работници на задругата и 
на нејзините самостојни погони. 

8. Изборната комисија се состои од 3 до 5 чле-
нови, кои ги определува задружниот совет на за-
другата, и тоа: 

а) изборната комисија за спроведување на избо-
рите на членови на задружниот совет што се изби-
раат меѓу членовите на задругата — од редот на 
членовите на задругата; 

б) изборната комисија за спроведување на избо-
рите на членови за задружниот совет што се изби-
раат меѓу работниците на задругата и на нејзините 
самостојни погони — од редот на работниците на 
задругата и на нејзините самостојни погони. 

На членовите на изборната комисија им се опре-
делуваат еден до двајца заменици. 

Задружниот совет е должен да ги определи чле-
новите на изборната комисија и нивните заменици 

најдоцна во срок од три дена по распишувањето, на 
изборите. 

За членови на изборната комисија не можат да 
бидат определени претседателот на задружниот со-: 
вет и членовите на управнит одбор на задругата. 

Приговор против составот на изборната коми-
сија за спроведување на изборите на членови на 
задружниот совет од редот на членовите на задру-
гата може да вложи секој член на задругата, а про-
тив составот на изборната комисија за спроведу-
вање на изборите на членови на задружниот совет 
од редот на работниците на задругата и на нејзините 
самостојни погони — секој работник на задругата 
односно на нејзин самостоен погон и синдикалната 
подружница во која се зачленети работниците на 
задругата и на нејзините самостојни погони. При-: 
говорот му се поднесува непосредно на околискиот 
суд. 

Изборната комисија избира меѓу своите членов^ 
претседател и секретар на комисијата. 

9. Изборната комисија ги врши особено следните 
работи: 

а) го потврдува списокот на избирачите и ре--
шава за приговорите изјавени против списокот; 

б) ги прима кандидатските листи и ги потврд 
Дува; 

в) определува колку ќе има гласачки места; 
г) поставува за секое гласачко место посебен из-ч 

бирачки одбор; 
д) ги утврдува резултатите на изборите и ги 

прогласува; 
ѓ) води записник за својата работа. 
10. Комисијата за изработка на списоците на 

избирачите има од 3 до 5 членови, а ја определува 
задружниот совет од редот на членовите на задру-
гата и од редот на работниците на задругата и на 
нејзините самостојни погони. Оваа комисија ја опре-
делува задружниот совет едновремено со изборните 
комисии. 

Комисијата за изработка на списоците на изби-
рачите избира меѓу своите членови претседател. 

11. Комисијата за изработка на списоците на из-
бирачите ги составува списоците на избирачите, ги 
изложува на увид, прима приговори и списоците со 
примените приговори ќ ги доставува.на надлежната 
изборна комисија. 

12. Избирачкиот одбор го поставува изборната 
комисија. Тој се состои од 3 до 7 членови. 

Избирачкиот одбор раководи со изборите на гла-
сачкото место, води записник за својата работа и 
изборните материјали ќ ги предава на изборната 
комисија. 

13. При определувањето на гласачките места ќе 
се води сметка за бројот на избирачите и за од-
далеченоста на гласачкото место од местото на по-
стојаното живеење на избирачите. 

Гласачките места за избирање на членови на 
задружниот совет се формираат одвоено за избира-
ње на членови што се избираат од редот на члено-
вите на задругата а одвоено за избирање на чле-
нови што се избираат од редот на работниците на 
задругата и на нејзините самостојни погони. За 
членовите на задругата и за работниците на задру-
гата и на нејзините самостојни погони што не жи-
веат во седалиштето на задругата се формираат, 
по правило, посебни гласачки места, 

в) Избирачко право и списоци на избирачите 
14. Избирачко право за избирање на членови на 

задружниот совет од редот на членовите на задру-
гата имаат сите членови на задругата што имаат 
избирачко право според Законот за избирачките 
списоци. 

Членовите на задругата што го откажале член-
ството во задругата, имаат избирачко право само 
ако изборите се вршат пред истекот на срокот ЕО 
кој престанува нивното членство. 

15. Избирачко право за избирање на членови на 
задружниот совет од редот на работниците на за-
другата и на нејзиниве самостојни погони имаат 
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сите работници на задругата и на нејзините само-
стојни погони кои според важечките прописи 
засновале работен однос со задругата или со неј-
зин самостоен погон, освен работниците во при-
времен работен однос (член 159 од Законот за 
работните односи), а кои имаат избирачко право 
според Законот за избирачките списоци. Ако овие 
работници во исто време се и членови на задругата 
во смисла на членот 22 од Уредбата за земјодел-
ските задруги имаат право самите да одлучат за 
тоа*дали ќе бидат запишани во списокот на изби-
рачите членови на задругата или во списокот на 
избирачите работници на задругата и на нејзините 
самостојни погони. 

Избирачко право имаат и работниците на задру-
гата и на нејзините самостојни погони што се за-
послени како хонорарни работници на неопределено 
време. 

16. Заради утврдување на избирачкото право за 
избирање на задружен совет, комисијата за изра-
ботка на списоци на избирачите во секоја задруга 
составува: 

а) список^ на избирачите за избирање на чле-
нови ка задружниот совет од редот на членовите на 
задругата; 

б) список на избирачите за избирање на чле-
нови на задружниот совет од редот на работниците 
на задругата и на нејзините самостојни погони. 

Во списокот на избирачите за избирање на чле-
нови на задружниот совет од редот на работниците 
на задругата и на нејзините самостојни погони нема 
да се внесуваат работниците на задругата и на неј-
зините самостојни погони на кои до денот на избо-
рите или на денот на изборите им престанува ра-
ботниот однос. 

Учениците во стопанството немаат избирачко 
право и не се внесуваат во списокот на избирачите. 

17. Списокот на избирачите се составува во два 
примерка. Ео списокот на исплачите. избирачите се 
запишуваат според азбучниот тед на фамилијарно™ 
име, со внесување на нивното фамилијарно име, тат-
ковото име и роденото име. 

. Списоците на избирачите мораат да се изра-
ботат во сите задруги најдоцна во срок од три де-
на од денот на определувањето на комисијата за 
изработка на списоците на избирачите. 

Ако комисијата за изработка на списокот на 
избирачите се посомнева дека одделен избирач нема 
избирачко^ право според Законот за избирачките 
списоци, ќе побара извештај од водителот на оп-
штиот избирачки список на местото на живеењето 
на избирачот за тоа дали избирачот е запишан во 
избирачкиот список, а по потреба може да бара 
од избирачот да поднесе доказ дали има општо 
избирачко право. 

Списоците на избирачите ги заверуваат члено-
вите на комисијата за изработка на списоците па 
избирачите. 

18. Во задругите во кои има повеќе гласачки 
места се составуваат посебни списоци на избира-
чите за секое одделно гласачко место во два при-
мерка и во нив се запишуваат само избиоачите 
што ќе гласаат на односните гласачки места. 

19. Кога списоците на избирачите се составени 
и заверени, комисијата за изработка на списоци-
те на избирачите ги изложува нив на увид. Ако за 
другата има повеќе гласачки места на секое гла-
сачко место се ^ изложува само списокот на опие 
избирачи што ќе гласаат на тоа гласачко место. 

20. Списокот на избирачите останува изложен 
три дена. За тоа време може да се стави приговор 
што некое лице не е запишано во списокот, или 
што е запишано а не требало да биде запишано. 
Покрај приговори можат да се ставаат и предупре-
дувања поради неправилно запишаните имиња. 

Приговор против списокот на избирачите за 
избирање на членови на задружниот совет од ре-
дот на членовите на задругата и предупредувања 
поради неправилно испишаните имиња во списокот 
има право да стави секој член на задругата, а при-

говор против списокот на избирачите за избирање 
на членови на задружниот совет од редот на ра -
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони и предупредувања поради неправилно испи-
шаните имиња во тој список — секое лице запо-
слено во задругата или во нејзин самостоен погон. 

Приговорот му се поднесува писмено и усно 
на кој и да е член на комисијата за изработка на 
списоците на избирачите. Членот на комисијата на 
кој му е поднесен приговорот усно, ќе направи за 
тоа писмена белешка. 

Комисијата за изработка на списоците на изби-
рачите решава за примените приговори и ако не 
ги уважи, и ги доставува на решавање на избор-
ната комисија. 

г) Кандидирање 
21. Право да биде избиран за член на задру-

жниот совет кој се избира од редот на задруга-
рите има секој член на задругата што има избирач-
ко право според Законот за избирачките списоци, 
а право да биде избиран за член на задружниот 
совет кој се избира од редот на работниците на 
задругата и на нејзините самостојни погони има 
секој работник што има избирачко право според 
Законот за избирачките списоци. 

22. Кандидатска листа за избирање на членови 
на задружниот совет од редот на членовите на за-
другата може да поднесе најмалку една десетина 
од членовите на задругата, ако задругата има до 
500 членови. Во задругите во кои има над 500 чле-
нови, кандидатска листа може да поднесе онол-
кав број членови на задругата колку што изне-
сува бројот на членовите на задружниот совет што 
треба да се изберат од редот на членовите на з а -
другата. 

Заради предлагање кандидати може да се сви-* 
ка состанок на членовите на задругата. Состано-
кот го свикува управниот одбор на задругата. 
Управниот одбор е должен да свика состанок н& 
членовите на задругата заради предлагање кан-
дидати кога тоа го бара една дваесетина од чле-
новите на задругата. 

23. Кандидатска листа за избор на членови на 
задружниот совет од редот на работниците на за-
другата и на нејзините самостојни погони можат 
да поднесат работниците преку синдикалната по-
дружница во која тие се зачленети, а исто така 
и една десетина од работниците што имаат право 
на глас, ако задругата и нејзините самостојни по-
гони имаат до 500 работници, со тоа бројот на 
предлагачите да не може да биде помал од 5. Во 
задругата која, вклучувајќи ги работниците на неј-
зините самостојни погони, има над 500 работници, 
кандидатска листа може да поднесе онолкав број 
работници колку што изневува бројот на членовите 
на задружниот совет што треба да се изберат* од 
редот на работниците на задругата и на нејзините 
самостојни погони. 

Заради предлагање кандидати од страна на син-
дикалната подружница, управниот одбор на подру-
жницата свикува состанок на сите работници на 
задругата и на нејзините самостојни погони, а е 
должен да го свика кога тоа ќе го побара една 
десетина од сите работници на задругата и на неј-
зините самостојни погони, а најмалку 5 работници. 

На кандидатската листа од ставот 1 на оваа 
точка мораат меѓу предлагачите да бидат рамно-
мерно застапени работниците на задругата и работ-
ниците на нејзините самостојни погони. 

24. Кандидатската листа се поднесува писмено* 
Кандидатската листа што ја поднесува опре-1 

делен број членови на задругата односно работ-
ници на задругата и на нејзините самостојни по-
гони мораат да ја потпишат сите предлагачи. 

Кандидатската листа што ја поднесуваат ра-
ботниците преку синдикалната подружница, ја пот-
пишуваат претседателот и секретарот на синдикал-
ната подружница и определен број предлагачи од 
претходната точка. 
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25. Кандидатската листа мора да содржи ими-
ња на онолку кандидати колку што се избираат 
пленови на задружниот совет (потполна кандидат-
ска листа)«* 

Членовите на задругата односно работниците на 
задругата и на нејзините самостојни погони во пот-
полната кандидатска листа можат да предложат 
и поголем број кандидати од бројот на членовите 
на задружниот совет што се избира. 

Ако е веќе поднесена потполна кандидатска 
листа, членовите на задругата односно работници-
те на задругата и на нејзините самостојни погони 
можат да предложат и помал број кандидати от-
колку што изнесува вкупниот број на членовите 
на задружниот совет што треба да се изберат (не-
потполна кандидатска листа). Непотполната канди-
датска листа може да биде врзана за една од пот-
полните кандидатски листи, ако се согласат со тоа 
предлагачите на потполната кандидатска листа. 

26. Бројот на предлагачите на непотполна кан-
дидатска листа мора да изнесува најмалку една 
половина од бројот на предлагачите кој е опреде-
лен во точката 22 односно точката 23 од ова упат-
ство за потполната кандидатска листа. 

27. За член на Задружниот совет не може да 
биде кандидиран управникот на задругата. 

Ако за член на - задружниот совет е канди-
диран член на изборната комисија или член на 
избирачкиот одбор, на нивното место се назначува 
нов член на изборната комисија односно нов член 
на избирачкиот одбор. 

28. Едно лице може да биде кандидирано само 
на една кандидатска листа. 

29. Кандидатските листи им се предаваат на 
изборните комисии најдоцна на седум дена пред 
денот на избориве. Со кандидатската листа мора да 
се поднесе и писмена изјава од секој кандидат 
дека ја прифаќа кандидатурата. Оваа изјава може 
да биде заедничка за повеќе кандидати. 

Изборната комисија веднаш по приемот е дол-
жна да ја прегледа секоја кандидатска листа што 
ќе ќ биде поднесена и да утврди дали е составена 
правилно, дали има достаточен број кандидати и 
дали предложените лица имаат избирачко право. 

Ако изборната комисија при прегледот на кан-
дидатската листа утврди некакви формални недо-
статоци, таа најдоцна во срок од 24 часа по при-
емот на кандидатската листа ќе ги повика подно-
сителите на листата да ги отстранат недостатоците 
во срок од два дена. 

Ако утврди дека кандидатската листа е подне-
сена по истекот на срокот за поднесување на кан-
дидатската листа на потврда, или ако подносите-
лите на предлогот не постапат според нејзината 
покана во смисла на претходниот став, избор-
ната комисија ќе го одбие со решение предлогот 
на кандидатура. За одбивањето на предлогот на 
кандидатурата изборната комисија ќе ги извести 
подносителите со решение доставено најдоцна во 
срок од 48 часа по приемот на предлогот на канди-
датурата односно по истекот на срокот за отстрану-
вање на недостатоците. 

30. Ако е кандидатската листа уредна, избор-
ната комисија ја прима и става на неа потврда, 
во која се означува: кој ја предал листата, на кој 
ден и во колку часот, како и дека е листата уред-
на. Иста таква потврда комисијата им издава на 
лицата што ја поднесле листата. 

Ако е кандидатската листа што била неуредна 
поднесена дополнително, уредноста се цени само 
во поглед на оние поранешни недостатоци за кои 
на предлагачите им било обрнато внимание при 
првото поднесување на листата. 

Ако е кандидатската листа што се поднесува по 
втор' пат неуредна, изборната комисија ќе ја одбие, 
наведувајќи ги како причина неуредностите. Сво-
ето решение комисијата ќе го испише на самата 
листа и ќе им ја предаде на подносителите на ли-
стата. 

31- Против £ешеш?ето со џдџ се РДбира кан-
дидатскава листа сенад подносител м Ш да му 

изјави жалба на околискиот суд во срок од 24 
часа од часот кога одбиената листа им е вратена 
на подносителите. Жалбата му се предава непо-
средно на судот. 

По жалбата од претходниот став судот може да 
го поништи решението на изборната комисија со кое 
е одбиена кандидатската листа и да ја потврди, 
или претходно да ги повика подносителите на ли-
стата да ги отстранат формалните недостатоци во 
срок од 24 часа, ако изборната комисија во смисла 
на точката 29 став 3 од ова упатство не ги пови-
кала подносителите на листата да ги отстранат 
недостатоците во определениот срок. 

Решението по жалбата го донесува судот во 
срок од 24 часа од приемот на жалбата и и го 
доставува на изборната комисија. 

Против решението на околискиот суд нема ме-
сто за жалба. 

32. Потврдените кандидатски листи изборната 
комисија ги истакнува на местата каде ќе се врши 
гласање, а и на други м^ста што им се лесно при-
стапни на избирачите, и тоа најдоцна на 5 дена 
пред денот на изборите. 

д) Гласање 
33. Гласањето за избор на задружниот совет се 

врши на гласачките места што ги определува избору 
ната комисија. Времето на изборите го определува 
изборната комисија така што во ист ден да можат 
да гласаат сите членови на задругата односно ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони. Времето определено за гласање, по правило, 
не може да биде пократко од 12 часа. 

34. На гласањето и на пребројувањето на гла-
совите има право да присуствува по еден претстав-
ник од секоја кандидатска листа. 

35. Спроти денот на изборите или на самиот 
ден на изборите или пред почетокот на времето 
определено за гласање, што зависи од оддалечено-
ста на гласачкото место, изборната комисија му ги 
предава на избирачкиот одбор изборните матери-
јали и списокот на избирачите за односното гласач-
ко место. Избирачкиот одбор раководи со изборите 
на секое гласачко место. 

36. Во просторијата каде се врши гласањето мо-
ра да има: маса со изборни материјали, список на 
избирачите, онолку избирачки ливчиња колку што 
има избирачи според списокот на избирачите за 
односното гласачко место и гласачка кутија во која 
се пуштаат гласачките ливчиња. 

На секое гласачко место мора да биде изложен 
списокот со имиња од сите кандидати, и тоа одво-
ено според кандидатските листи. 

Гласачките ливчиња мораат да "бидат во иста 
боја и големина. 

Секое гласачко ливче мора да ги содржи ими-
њата на сит£ кандидати, и тоа одвоено по кандидат-

ските листи. Кандидатите од одделни кандидатски 
листи се наведуваат по оној ред по кој се потврдени 
листите. 

37. Кога избирачот ќе влезе во просторијата каде 
што се врши гласањето, му го кажува своето име 
на претседателот на избирачкиот одбор. 

, Претседателот проверува во списокот на изби-
рачите дали избирачот е запишан во списокот. Ако 
не е запишан, претседателот нема да му допушти 
да гласа, освен ако поднесе потврда дека е запи-
шан во списокот на избирачите па друго гласачко 
место на истата задруга. 

Претседателот му дава на избирачот едно гла-
сачко ливче и го упатува на кој ^ начин ќе гласа. 

38. На гласачкото ливче избирачот ги означува 
кандидатите за кои гласа на тој начин што ги зао-
кружува броевите пред имињата на кандидатите. 
Избирачот може да гласа само за онолку кандидати 
колку, што се избираат членови на задружниот со-
вет од редот на членовите на задругата односно од 
редот на работниците на задругата и на нејзините' 
самостојни погони. Избирачот не може на гласач-
кото ливч§ да допишува имиња на лица за кои сака; 
да гласа. Избирачот може да гласа за кандидатите 
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од разни кандидатски листи, а не само за кандида-
тите од една листа. 

Потоа избирачот го пресвиткува гласочкото лив-
че, пристапува кон масата каде се наоѓа претседате-
лот, му покажува на претседателот дека-има само 
едно гласачко ливче и го пушта во кутијата за 
гласање. По ова избирачот го напушта гласачкото 
место. 

39. Ако е избирачот неписмен, може да дојде 
на избиралиште со лице кое е писмено и кое по не-
говиот налог ќе ги заокружи броевите пред ими-
њата на кандидатите за кои избирачот гласа, но 
гласачкото ливче ќе го пушти во кутијата самиот 
избирач. 

40. Во задругите што имаат погонски или де-
ловни единици надвор од своето седалиште, а овие 
единици имаат само неколку работници така што 
да не мо^кат да се формираат посебни гласачки 
места, работниците запослени во тие единици мо-
жат да гласаат по пошта. За таа цел изборната ко-
мисија на задругата ќе и достави благовремено на 
секоја таква единица по една од сите кандидатски 
листи и онолку гласачки ливчиња колку што има 
гласачи со упатство за начинот на гласање. Ова 
доставување мора да се изврши благовремено, за да 
можат работниците запослени во тие единици да 
гласаат неколку дена пред денот определен за из-
борите, за да и пристигнат гласачките ливчиња на 
изборната комисија на задругата најдоцна на денот 
на изборите. 

Избирачот гласа на тој начин што гласачкото 
ливче по означувањето на кандидатите пресвиткано 
го става во еден неадресиран плик, кој го затвора 
самиот. Потоа раководителот на единицата на за-
другата, во присуство на сите гласачи, ги става та-
квите пликови со" гласачките ливчиња, како и спи-
сокот на избирачите што гласале, во еден заеднички 
плик, кој ќе се запечати и експрес-препорачано ќе 
и се достави по пошта на изборната комисија на 
задругата. На адресираниот плик во аголог треба 
да се стави следниот текст: „За изборите на задру-
жен совет од редот на работниците на задругата и 
на нејзините самостојни погони, определени за 
денот. . ." . 

Претседателот на изборната 'комисија, при утвр-
дувањето на резултатот на гласањето, во присуство 
на членовите на избирачкиот одбор ќе ги отвори 
пристигнатите пликови и ќе утврди колку избирачи 
гласале според списокот на избирачите што гласале, 
а колку според бројот на гласачките ливчиња што 
пристигнале по пошта. Потоа гласачките ливчиња 
ќе ги пушти во гласачката кутија не отворајќи ги. 
Ова ќе се констатира во записникот на избирачкиот 
одбор и ќе се внесе колку гласачки ливчиња од се-
која единица на задругата пристигнале, како и тоа 
дали пликовите пристигнале неповредени. 

Гласачките ливчиња што ќе пристигнат по де-
нот па изборите, нема да се земаат предвид. 

гу) Утврдување резултатот на избори!е 
41. По заклученото гласање избирачкиот одбор 

најпрво пребројува колку избирачи имало според 
списокот, колку гласале вкупно и колку гласови 
добил секој одделен кандидат. Овие факти изби-
рачкиот одбор ги утврдува записнички и записникот 
со другите изборни матер:! јал и и го доставува на 
изборната комисија. 

42. Изборната комисија, кога ќе ги добие ма-
теријалите од сите гласачки места, го утврдува ре-
зултатот според податоците од записниците од сите 
гласачки места-. 

Ако во задругата има повеќе гласачки места, 
изборната комисија ги собира гласовите што се да-
дени за секој одделен кандидат, потоа утврдува кои 
кандидати се избрани. 

Ако избирачот при гласањето ги заокружи бро-
евите пред имињата на поголем број кандидати од 
бројот на членовите на задружниот совет што се 
избираат од редот на членовите на задругата одно-
сно од редот на работниците на задругата и на неј-
зините самостојни погони, се смета дека гласал за 

oijge од тие кандидати што се прво наведени на 
гласачкото ливче. 

За членови на задружниот совет се сметаат из-
брани кандидатите предложени на посебните кан-
дидатски листи што добиле најголем број гласови, 
без оглед на која кандидатска листа се наоѓаат 

Ако двајца или повеќе од последните кандидати 
добиле ист број глаеви, ќе се смета за избран кан-
дидатот на кандидатска листа од која е избран нај-
големиот број кандидати. 

Ако двајца или повеќе кандидати што се п а -
ѓаат на иста кандидатска листа добијат ист број 
гласови, ќе се смета за избран кандидатот што се 
наоѓа на листата пред другите кандидати што имаат 
ист број гласови. 

43. Изборната комисија ги прогласува г. ; 
резултатите на гласањето и на секој избран --зн-
дидат му издава уверение за тоа дека е избран. 

За резултатот на гласањето изборните комисии 
ќе ги известат членовите на задругата, работните 
колективи на задругата и на нејзините самостојни 
погони на вообичаен начин, како и општинскиот 
народен одбор на чие подрачје се наоѓа седалиште-
то на задругата. 

44. Жалба поради неправилности на одделни 
изборни дејствија му се поднесува непосредно на 
околискиот суд во срок од три дена по прогласува-
њето на резултатот на гласањето. 

Жалба поради неправилности на изборните деј-
ствија може да поднесе секој член на задругата од-
носно работник на задругата или на нејзин само-
стоен погон кој според одредбите од ова упатство 
има избирачко право, како и синдикалната подруж-
ница во која се зачленети работниците на задру-
гата и на нејзините самостојни погони, органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на општата управа и јавниот обвинител. 

По повод на жалбата судот може да ги поништи 
изборите на сите гласачки места или само на некои, 
ако неправилностите биле од влијание врз резулта-
тите на изборите. 

Судот го донесува своето решение во срок од 
три дена од денот на приемот на жалбата, и против 
неговото решение нема место за жалба. 

Ако судот ги поништи изборите, задружниот 
совет на задругата распишува ттовторни избори нај-
доцна во срок од 15 дена од денот на изборите, и 
тоа само за оние гласачки места на кои се пони-
штени изборите. Гласањето на повторните избори 
се врши според постојните кандидатски листи, а по 
изборната постапка пропишана за редовни избори. 

е) Свикување на првата седница на задружниот 
совет 

45. Првата седница на новоизбраниот задружен 
совет ја свикува претседателот на поранешниот 
задружен совет најдоцна во срок од петнаесет дена 
од "извршениот избор. 

46. На својата прва седница новоизбраниот за-
дружен совет: 

а) избира записничар и двајца заверувачи на 
записникот; 

б) го сослушува извештајот на претседателот на 
изборната комисија за извршените избори, решава 
за правилноста на изборите и ги потврдува манда-
тите на пленовите на задружниот совет; 

в) избира претседател на советот; 
г) го сослушува извештајот на претседателот на 

поранешниот управен одбор за досегашната работа 
и за завршната сметка на задругата; 

д) му дава разрешница на поранешниот упра-
вен одбол на задругата; 

ѓ) избира управен одбор на задругата. 
Записничарот не мора да биде член на задруж-

ниот совет. 
47. Задружниот совет избира од својата сре-

дина серпфикациона комисија од 3 до 5 членови. 
ВеоиЛгткационата комисија ја испитува пра-

вилноста на уверенијата издадени од страна на из-
борната комисија и му поднесува свој извештај на 
задружниот совет, кој решава за него. 
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48. До изборот на претседател, со првата сед-
ница на задружниот совет раководи најстариот 
член на новоизбраниот задружен совет. 

49. Избирањето на претседател на задружниот 
совет се врши јавно, со дигање рака, ако задружни-
от совет не одлучи избирањето да се врши тајно. 

2. Дополнителни избори 
50. Ако поради престанок на членството во за-

другата односно на работниот однос, отповик, смрт 
или од други причини бројот на членовите на за-
дружниот совет се намали за повеќе од една тре-
тина, задружниот совет ќе распише и ќе го утврди 
денот на дополнителните избори за сите упразнети 
места на членовите на советот. 

По исклучок, задружниот совет може да распи-
шува дополнителни избори и кога бројот на члено-
вите на задружниот совет ќе се намали за помалку 
од едва третина, ако е„ тоа неопходно за правилна 
работа на задругата. 

51. Одредбите од ова упатство за спроведува-
њето на редовните избори на задружниот совет со-
гласно ќе се применуваат и на спроведувањето на 
дополнителните избори. 

И. ИЗБИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА 
ЗАДРУГАТА 

52. Управниот одбор се избира од редот на чле-
новите на^задругата и на работниците на задругата 
и на нејзините самостојни погони. 

53. Управниот одбор се избира на првата сед-
ница на новоизбраниот задружен совет. 

Во годината во која не се врши избирање на 
членови на задружниот совет, управниот одбор на 
задругата се избира на почетокот на годината по 
донесувањето на завршната сметка. 

54. Секој член на задружниот совет може да 
предложи најмногу ^онолку кандидати колку се из-
бираат членови на управниот одбор, како и опре-
делен број заменици. 

Во управниот одбор на задругата задолжително 
се избира покрај определениот број членови на за-
другата и определен број работници на задругата 
и на нејзиниве самостојни погони. Колку членови 
на управниот одбор и нивни заменици се избираат 
од редот на членовите на задругата, а' колку од 
редот на работниците на задругата и на нејзините 
самостојни погони, определува, според големината 
и структурата на задругата, задружниот совет во 
согласност со основниот сојуз на земјоделските за-
други во кој е зачленета задругата. 

55., Во новиот управен одбор може да биде из-
бирана најмногу една третина членови на управ-
ниот одбор од претходната година. 

56. Претседателот на задружниот совет не може 
да биде избиран за член на управниот одбор. 

57. За раководење со избирањето на членови 
на управниот одбор задружниот совет од редот на 
своите членови избира изборна комисија која се 
состои од 3 члена. 

Членовите на изборната комисија се избираат 
јавно, и тоа со дигање рака. 

Ако член на изборната комисија биде канди-
диран за член на управниот одбор на задругата, на 
неговото место се избира друг член односно заме-
ник член на изборната комисија. 

58. Изборната комисија ќе им обрне внимание 
на членовите на задружниот совет на одредбите од 
точ. 54 и 55 на ова упатство и ќе ги извести дека 
секој член на задружниот совет може да предло-
ж и (писмено или усно) најмногу онолку кандидати 
од редот на членовите на задругата односно од ре-
дот на работниците на задругата и на нејзините 
самостојни norgpi колку треба да се изберат чле-
нови на управниот одбор според правилата на за-
другата, и ќе ги повика да предложат кандидати. 

59. По завршеното предлагање на кандидати 
дворната комисија ќе состави список на сите пред-
ложени кандидати, во кој најпрво се внесуваат 

имињата на кандидатите од редот на членовите на 
задругата, а потоа на кандидатите од редот на ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони, и тоа по редот по кој биле предложени 

Ако изборната комисија при составувањето на 
списокот на кандидатите утврди дека има помалку 
кандидати од редот на членовите на задругата или 
од редот на работниците на задругата и на нејзи-
ните самостојни погони отколку што е тоа опреде-
лено во смисла на точката 54 став 2 од ова упат-
ство, ќе ги повика членовите на задружниот совет 
дополнително да предложат потребен број канди-
дати од редот на задругарите односно на работни-
ците на задругата и на нејзините самостојни по-
гони. 

60. Откако ќе го утврди списокот на кандида-
тите изборната комисија ги објавува имињата на 
предложените кандидати. Ако одделни кандидати 
не сакаат да бидат кандидиран!*, изборната коми-
сија ќе ги повика членовите на задружниот совет 
место нив да предложат други Кандидати. 

61. Конечно утврдениот список на кандидатите 
изборната комисија го истакнува на видно место 
во просторијата во која се врши избирањето. 

62. Гласањето се врши со гласачки ливчиња. 
На секое гласачко личве мораат да бидат испи-

шани имињата на сите кандидати и на нивните за-
меници, и тоа така најпрво да бидат испишани 
имињата на кандидатите од редот на членовите на 
задругата а потоа одвоено имињата на кандидатите 
од редот на работниците на задругата и на нејзи-
ните самостојни погони. 

Имињата на кандидатите се внесуваат во гла-
сачкото ливче по редот по кој кандидатите биле 
предложени. 

63. Гласањето и утврдувањето на резултатот на 
гласањето за членови на управниот одбор на задру-
гата се врши на начинот кој со ова упатство е про-, 
пишан за изборите на членови на задружниот 
совет. 

Секој член на задружниот совет може да гласа 
само за онолку кандидати од редот на членовите 
на задругата колку вкупно се избираат членови на 
управниот одбор од редот на членовите на задру-
гата, и за онолку кандидати од редот на работни-
ците на задругата и на нејзините самостојни по-
гони колку се избираат членови на управниот од-
бор од редот на тие работници. # 

64. За членови на управниот одбор на задру-, 
гата се избрани, од секоја соодветна група кандиќ 
дати, оние кандидати што добиле најголем број гла«* 
сови. 

Ако двајца или повеќе кандидати добиле ист 
број гласови, избирањето се повторува меѓу нив. 

65. Резултатот на гласањето го објавува избор-
ната комисија. 

66. Во записникот од седницата на задружниот 
совет за избирањето на членови на управниот од-
бор на задругата се внесуваат овие податоци: број 
на присутните и отсутните членови на задружниов 
совет колку имало кандидати и колку кој кандидат 
добил гласови, кои кандидати се избрани, како и за 
приговорите против неправилностите на избира-
њето ако ги имало. 

Задружниот совет им издава на избраните 
кандидати уверенија за изборот за членови на 
управниот одбор, кен ги потпишува претселателот 
на задружниот совет, 

67. Жалбите поради неправилностите на избо-
рот за членови на управниот одбор му се поднесу-
ваат непосредно на околискиот суд во срок од три 
дена по прогласувањето на резултатот од гласа-
њето. 

Жалба може да поднесе секој кандидат за член 
на управниот одбор, секој член на задружниот со-
вет, како и син дика л ната подружница во која се 
зачленети работниците на задругата и на нејзи-
ните самостојни погони, органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на општата управа и јавниот обвинител. 
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По повод на жалбата судот може да го пони-
шти изборот на членови на управниот одбор, ако 
утврди неправилности во изборот што биле од вли-
јание врз резултатот на гласањето. Судот го до-
несува своето решение во срок од три дена од 
приемот на жалбата. Против решението на судот 
нема место за жалба. 4 

Ако судот го поништи изборот на членовите на 
управниот одбор, задружниот совет врши повторно 
избирање најдоцна за петнаесет дена од денот на 
првото избирање. 

68. Во задругите во кои бројот на членовите на 
задругата и на работниците на задругата и на неј-
зините самостојни погони изнесува помалку од 100, а 
во кои сите членови на задругата и работниците 
на задругата и на нејзините самостојни погони со-
чинуваат задружен совет, избирањето на нов упра-
вен одбор се врши на почетокот на секоја година 
по донесувањето на завршната сметка, и тоа нај-
доцна до крајот на април. 

III. ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО СО 
ЗАДРУГАТА 

69. По извршеното избирање новиот управен 
одбор го презема управувањето со задругата од по-
ранешниот управен одбор најдоцна во срок од 15 
дена од денот на спроведувањето на изборите. 

Примопредавањето на управувањето со задру-
гата се врши на тој начин што претседателот на 
поранешниот управен одбор во присуство на управ-
никот на задругата му поднесува на новиот упра-
вен одбор извештај за досегашната работа на за-
другата, а особено: за материјалната и финанси-
ската состојба на задругата, за основните и обртните 
средства на задругата и за процентот на извршу-
вањето на планот и на акционата програма на за-
другата во парични и материјални показатели. По-
крај тоа, претседателот на поранешниот управен 
одбор е должен да ги изложи тешкотиите и успе-
сите во дотогашното управување со задругата. 

За примопредавањето се составува записник, 
кој го потпишуваат претседателот и членовите на 
нозиот управен одбор и претседателот на поране-
шниот управен одбор. 

По ова, а најдоцна во срок од осум дена прет-
седателот на новоизбраниот задружен совет го сви-
кува задружниот совет. На седницата на задру-
жниот совет претседателот на новиот управен од-
бор и претседателот на поранешниот управен одбор 
го изложуваат текот на примопредавањето на упра-
вувањето со задругата. . 

Примопредавањето на управувањето со задру-
гата е конечно кога ќе го потврди новоизбраниот 
задружен совет на задругата. 

Ако надлежниот орган на управата на општин-
скиот народен одбор даде своја согласност на за-
вршната сметка што ја одобрил поранешниот за-
дружен совет, потврдата од претходниот став ќе се 
смета како потврда на разрешнигдата на поране-
шниот управен одбор. Во противно, членовите на 
поранешниот управен одбор одговараат според оп-
штите прописи. 

1 IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
70. Бројот на членовите на задружниот совет и 

на управниот одбор што се избираат од редот на 
членовите на задругата, како и од редот на работ-
ниците на задругата и на нејзините самостојни по-
гони, кои за секоја земјоделска задруга треба да 
се изберат на првите избори за задружен совет и 
^а управен одбор, ќе го определи основниот задру-
жен сојуз во кој е зачленета задругата. 

Во задругите што немаат задружен совет, упра-
вниот одбор ги распишува изборите, ги именува 
изборните комисии и комисиите за состав на спи-
соците на избирачите, и го свикува новоизбраниот 
Задружен совет. 

71. Првите избори за задружни совети во сми-
сла на одредбите од Уредбата за земјоделските за-

други („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58) и од 
ова упатство треба да се извршат до 31 декември 
1958 година. 

Во срокот што е определен во претходниот став 
републичкиот извршен совет го определува за те-
риторијата на народната република времето за из-
бирање на задружни совети и управни одбори на 
земјоделските задруги. 

72^ Во новооснованите земјоделски задруги ќе 
се извршат првите избори за задружен совет и 
управен одбор според одредбите од ова упатство во 
срокот што ќе го определи советот на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на општата 
управа. 

73 Органот на управата на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на општата 
управа врши надзор над правилното спроведување 
на изборите на задружни совети и управни одбори 
во сите задруги чии седа пишта се наоѓаат на него-
вото подрачје. 

Органот на управата од претходниот став осо-
бено ќе се грижи задружните совети на задругите 
благовремено да преземаат определени дејствија 
предвидени со ова упатство. 

74. Материјали и техничка помош во работите 
околу изборите на задружни совети и управни од-
бори на задругите ќе обезбедат управниот одбор и 
управникот на задругата. 

75. Објасненија за примена на ова упатство дава 
Секретаријатот на Сојузниот извршен ( Л е т за за-
конодавство и организација. 

76. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за селско стопанство и шумарство и секретаријатите 
на републичките извршни совети за селско стопан-
ство и шумарство ќе се грижат за спроведувањето 
на ова упатство. 

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

Бр 596 
10 јуни 1958 година 

Белград 
Секретар 

за законодавство и организација, 
др Леон Гершковиќ, е. р. 

448. 
Врз основа на членот 54 од Уредбата за пла-

тите на техничкиот персонал и на помошните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58), Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛЕ-
НОТ 10 И \ УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕ-

ХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

1. Додека соодветната сојузна комора односно 
сојуз на коморите не изврши распоред на работите 
во групи во смисла на членот 10 од Уредбата за 
платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници, распоредот на работите во соодветните 
групи ќе го изврши стаоешината надлежен за на-
значување со претходна согласност од органот на 
управата на околискиот народен одбор надлежен 
за работите на трудот и на работните односи, др-
жејќи се за начелата и рамките во поглед на распо-
редувањето на работите гп т,тлт/пи на соодветните 
струки од поранешните правилници за распоредот 
на работите во групи. Согласноста на распоредот 
на работите во соодветна група за работниците на 
сојузните и републичките органи, како и на орга-
ните на автономните единици, ј а к а в а соодветниот 
секретаријат на извршниот совет за трудот. 

2. Персоналот што се затекнал во служба на 31 
декември 1957 година, ќе се преведе според распо-
редот на работите од претходната точка со важност? 
од 1 јануари 1958 година* 
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3. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 7683/1 
20 мај 1958 година 

Белград Секретар 
4 за општа управа, 

Војо Биљановиќ, с. р. -

449. 
Брз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата 

за пренесување работите во надлежност на со-
јузните и републиките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за правосудни работи, по 
предлог од Сојузното јавно обвинителство, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКОЛИ-

СКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ПТУЈ 
1. Се утврдува подрачјето на Околиското јавно 

обвинителство во Птуј за подрачје на околиските 
судови во Птуј и Ормож. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 323 
27 мај 1958 година 

Белград Секретар 
за правосудни работи, 
Никола Срзентић с. р. 

450. 
Брз основа на членот 25 оддел II точка 3 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
tea сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Управата за 
фармацеуте^ служба и медицинско снабдување, со 
согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ И РЕАГЕНСИ 

1. Со цел за еднообразно пропишување и изда-
вање на определени магистрални лекови и реагенси 
се утврдува нивниот квалитет во оној состав и ко-
личини како е за одделни лекови односно реагенси 
предвидено во „Formulae magistrates et reagentiae", 
објавени во посебно издание на Управата за фар-
мацеуте^ служба и медицинско снабдување кое 
е составен дел од оваа наредба. 

2. Лицата овластени за пропишување на леко-
вите односно за нивно издавање се должни да се 

»придржуваат за одредбите од „Formulae magistrales 
et reagentiae" при пропишувањето односно издава-
њето на магистралните лекови и реагенси чиј ква-
литет е утврден со оваа наредба... 

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

Бр. 1239/1 
29 маја 1958 година 

Белград 
Началник 

на Управава за фармацевтска служба 
и медицинско снабдување, 

Mr. ph. Венцеслав Павлов, е. р. 

451. 
Врз осеова на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, иселувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Гене-
ралната дирекције на поштите, телеграфите и те-
лефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНА« ПО-
ШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ОТВОРАЊЕТО 
НА ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ-

ОТ МУЗЕЈ ВО БЕЛГРАД 
Ца 14 јуни 1958 година ќе се пушти во оптек 

пригодна поштенска марка од 15 динари по повод 

отворањето на поштенско-телеграфско-телефонски-» 
от музеј во Белград. 

Сликата на марката прикажува во стилизиран 
цртеж симболични елементи на поштата (писмом 
телеграфот (дел од телеграфски апарат) и теле-
фонот (телефонска слушалка), и тоа сб во форма 
на птица во летање која носи писмо во клунот. На 
долниот раб напечатено е на латиница: „Југосла-
вија", а на левиот раб од мерката вертикално, со 
помали букви, на кирилица: „ПТТ музеј Београд 
1958". Ознаката на вредноста е во горниот десни 
©гол од марката. Бојата на марката е виолетноглкри-
лоста. 

Оваа марка ќе биде во продажба ка ј сите пого-
леми пошти до потрошувањето, а за франкирање 
на поштенски пратки ќе важи неограничено време. 

ч Бр. 3273 
3 јуни 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите 

и телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, е. Рј 

452. 
Врз основа на членот 362 став 1 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Извршниот одбор на Собранието на Соју-
зниот завод за социјално осигурување, во согла-
сност со Сојузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЛОЖАЈ-
НИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗАВО-

ДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Износите на месечните положајни плати на 

службениците на заводите за социјално осигурува-
ња ги утврдува извршниот одбор на заводот во 
следните граници: 

1) заменик директор на Сојузниот завод за со-
цијално осигурување (едно место) — до 40.800 ди-
нари; 

2) помошник директор на Сојузниот завод за 
социјално осигурување — до 33.600 динари; 

3) заменик на директор на републички завод, 
на директор на Обласниот завод за социјално оси-
гурување, на директор на околиски завод во нај-
развиени околии определени во смисла на членот 
160 став 3 од Законот за јавните службеници — до 
33.600 динари; 

4) помошник директор на републички и на По-
краинскиот завод — до 28.100 динари; 

5) директори во други околиски заводи, помо-
шник директор на Обласниот завод за социјално 
осигурување и помошник директор на околиски за-
вод во најразвиени околии — до 26.100 динари; 

6) помошник директор во другите околиски за-
води за социјално осигурување и управници на 
филијали во најразв^ени околии односно општини 
определени во смисла на членот 160 став 3 од За-
конот за јавните службеници — до 18.100 динари; 

7) управници на другите филијали на околи-
ски завод за социјално осигурување — до 14.100 ди-
нари; 

8) шефови на испостави на околиски завод за 
социјално осигурување — до 10.200 динари. џ 

2. Износите на, положајните плати за другите 
положаи и за другите службенички места во опре-
делени органи на социјалното осигурување не мо-
жат да ги преминат износите на положајните плати 
на службениците на односниот орган, утврдени во 
границите од претходната точка. Овие износи ги 
утврдува Извршниот одбор на Сојузниот, републич-
киот, Покраинскиот, Обласниот односно околискиот 
завод за социјално осигурување. 

3. При утврдувањето на височината на п о л о ж а ј 
ните плати во смисла на претходните точки, се зема 
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Предвид степенот на заводот, бројот на осигурени-
ците на неговото подрачје, сложеноста на работата 
и одговорноста на работното место. 

4. Одлуките за положајните плати што ќе ги до-
несат органите од членот 362 на Законот за јавните 
службеници во смисла на тон. 1 и 2 од оваа одлука 
извршните одбори на заводите се должни да му ги 
достават, со претходно прибавено мислење од по-
високиот завод, на потврда на надлежниот извршен 
^овет односно на околискиот собор на народниот 
одбор. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
•ћрименува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 811 
12 април 1958 година 

Белград 
Извршен одбор 

на Собранието на Сојузниот завод 
за социјално осигурување 

Директор, Потпретседател, 
Зденко Хас, е. р. Јован Поповиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Третото упатство за 
Спроведување на одредбите од IV дел на Законот 
за јавните службеници, објавен во „Службен лист 
fta ФНРЈ", бр. 12/58, се потпаднале долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
ЦА ТРЕТОТО УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ОДРЕДБИТЕ ОД IV ДЕЛ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
Во точката 5 во првиот ред по зборот: „имаат" 

треба да се брише зборот: „стручна", а во послед-
ниот ред по зборовите: „членот 299 точка 5" треба 
fta се додадат зборовите: „и членот 314". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
општа управа, Белград, 3 јуни 1958 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 

Врз основа на членот 25 стаѓв 2 од Законот за 
државната управа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 13/56 и 44/57), во врска со членот 5 став 2 од За-
конот за сојузните органи на управата („Службен 
Лист на ФНРЈ", бр. 13/56) и членот 25 од Уредбата 
за банките и штедилниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 
ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРШИТЕЛ4 НА ДОЛЖНОСТА 
ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

1. Се назначува за директор на Сојузниот завод 
за стопанско планирање Војин Гузина, Досегашен 
г у г ^ н е р на Народната банка на ФНРЈ. 

2. До назначувањето на нов гувернер на Народ-: 
на^а банка на ФНРЈ се определува да ја врши дол-
жноста гувернер Никола Миљанић, генерален ди-
ректор на Народната банка на ФНРЈ. 

В. бр. 29 
31 меј 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 166 од Законот за Јавните 
служфници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), во 
врска со членот 39 став 3 од Законот за државната 
управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57) 
и членот 33 од Уредбата за организацијата и работа-
та на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/58), Сојузниот извртен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ НА СЕКРЕ-
ТАРИ ћО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И 
ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМИТЕ-

ТОТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се назначуваат, и тоа; 
за помошник секретар за .просвета и култура во 

Сојузниот извршен совет Иво Фрол, досегашен се-
кретар на Комисијата за културни врски со стран-
ство; 

за помошник секоетар за социјална политика и 
комунални прашања во Сојузниот извршен совет 
Бранка Савиќ, претседател на Советот на друштвата 
за грижи за децата и младината на Југославија; 

за помошник секоетар за индустрија во Соју-: 
зниот извршен совет Марјан Брили, виши советник, 
досега на должноста шеф на кабинет на член на' 
Сојузниот извршен совет; 

за помошник на претседателот на Комитетот за 
надворешна трговија Никола Шушњар, досегашен 
началник на Секретаријатот за стопанство на На-
родниот одбор на Околијата Загреб. 

В. бр. 32 
31 мај 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател. 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 9 во врска со член°^ 33 
од Уредбата за организацијата и работата на Р а -
зниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР ЗА 
ИНДУСТРИЈА ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за заменик секретар за индуступа 
во Сојузниот извршен совет, во положај на државен 
потсекретар, Ивица Гретиќ, досегашен државен* 
потсекретар во Комитетот за надворешна трговија. 

Б. бр. 30 
30 мај 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на точката 5 од Решението за Теле-
графската агенција Нова Југославија — „Танјуг4* 
како установа со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/54), во врска со чле-
нот 33 од Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/58), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ДИ* 
РЕКТОР НА ТЕЛЕГРАФСКАТА АГЕНЦИЈА НОВА 

• ЈУГОСЛАВИЈА — „ТАНЈУГ" 
1. Се назначува за директор на Телеграфската 

агенција Нова Југославија — „Танјуг" Јован Мари-
новиќ, досегашен секретар за информации во Соју-
зниот извршен совет. 
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2. Се разрешува од должноста директор на Те-
леграфската агенција Нова Југославија — „Танјуг" 
Вјекослав Прпиќ, заради одење на нова должност 
во Државниот секретаријат за надворешни работи. 

Б. бр. 31 
31 мај 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 3 од Уредбата за Советот 
за стручно образование на кадрите во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

КАДРИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
Во Советот за стручно образование на кадрите 

во стопанството се именураат, и тоа: 
за претседател: Вујовиќ инж. Владимир, секре-

тар на Сојузната индустриска комора; 
за членови: Томашевић Стана, помошник се-

кретар за трудот на Сојузниот извршен совет, 
Фрнтиќ Бешка, член на Извршниот совет на 

НР Хрватска, 
Каделбург др Лавослав, помошник секретар за 

општа управа на Сојузниот извршен совет, 
Сувајџиќ инж. Славко, државен советник во 

Сојузниот завод за стопанско планирање, 
Бајалица Димитрије, член на Претседателство-

то на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, 
Швабиќ инж. Синиша, советник во Сојузната 

градежна комора, 
Дулар др Марјан, помошник секретар за трудот 

на НР Словенија, 
Крахтис Ѓорѓе, помошник секретар за школство 

на Извршниот совет на НР Србија, 
Пуриќ Драго, секретар на Комисијата за кадри-

те на ЦК СКЈ, 
Павловиќ ѓорѓе, член на Претседателството на 

Централниот совет на ССЈ, . 
Величковиќ др инж. Душан, професор на Уни-

верзитетот во Белград, 
Стамболиќ Вукашин, член на Претседателството 

на ЦК на Народна младина на Југославија, 
Директорот на Сојузниот завод за продуктивност 

нћ трудот, 
Директорот на Сојузниот центар за образование 

на раководните кадри во стопанството, 
Живојиновиќ Петар, советник во Сојузниот за-

вод за проучување на училишните и просветните 
прашања, 

Крнета Бранко, советник во Секретаријатот на 
Сојузник извршен совет за просвета'и култура, 

Милутиновиќ инж. Велимир, професор на Ру-
дарскиот факултет во Белград и директор на прет-
пријатието „21 мај", 

Брадиќ инж. Драгослав, директор на фабриката 
на пекови „Галеника", Земун, 

Аќимовиќ инж. Димитрије, директор на Средно-
техничкото училиште „Петар Драпшин", 

Бертонцељ Иван, началник во Заводот за орга-
низација на трудот и заштита при работа на НР 
Словенија; 

за секретар: Вуксановиќ Милош, советник во 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет. 

Б. бр. 38 
7 јуни 1958 година 

Белград 

Сојузен извртен совет 

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

Врз основа на точката 3 од Одлуката за Сове-
тот за просветни прашања на националните мал-
цинства („Службен лист на ФНРЈ", бр, 23/58) во 
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20758), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТНИ ПРА-

ШАЊА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 
Во Советот за просветни прашања на нацио-

налните малцинства се именуваат, и тоа: 
за претседател: Крџалиќ Зора, член на Извр-

шниот совет на АП Војводина; 
за секретар- Ву јовиќ Милутин, советник во Се-

кретаријатот на Сојузниот извршен совет за про-
света и култура; 

за членови: Бра јовиќ Богомир, сојузен народен 
пратеник; 

Ѓоловиќ Марко, народен пратеник на Народно-
то собрание нћ НР Црна Гора; 

Широка Кољ, член на Извршниот совет на 
Обласниот народен одбор на АКМО; 

Лукатела Јосип, претседател на Советот за про-
света на НР Хрватска; 

Микелоци Луци јано, секретар на Околискиот 
одбор на ССРН Риека; 

Мире Димче, претседател на Одборот за про-
света на Народното собрание на НР Македонија; 

Наѓ Јошка, потпретседател на Народното со-
брание на АП Војводина; 

Першиќ Богомир, претседател на Комисијата 
за национални малцинства на Главниот одбор на 
ССРН на Словенија; 

Петровиќ Славољуб, началник на одделение во 
Државниот секретаријат за надворешни работи; 

Смиљаниќ Милица, виши референт на Соју-
зниот завод за проучување на училишните и про-
светните прашања; 

Станимировиќ Љубица, секретар на Комисијата 
за национални прашања на ЦК СКЈ. 

Б. бр. 37 
7 јуна 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за 
оснивање Комисија за културни врски со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/53), во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/58), Сојузниот извртен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА КОМИСИ-

ЈАТА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

Се назначува за секретар но Комисијата за 
културни врски со странство Душан Поповиќ, досе-
гашен дописник на дневниот весник „Борба". 

В. >р. 34 
31 мет 1958 година 

Бе тград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател ̂  
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е* p. 
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Врз основа на членот 39 ст. 1 и 2 во врска со 
членот 27 став 3 од Законот за државната управа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТА-
РОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретарот за народно здравје во Сојузниот 
извршен совет Херберт Краус, за време на неговата 
отсутност од земјата, поради службен престој во 
странство, ќе го заменува Богдан Осолник, секре-
тар за информации во Сојузниот извршен совет. 

В. бр. 28 
27 мај 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 77 став 1 од Законот за 
организацијата на научната работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/57), во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ 

СОВЕТ ЗА НАУЧНА РАБОТА 

Се назначува за секретар на Сојузниот совет за 
научна работа Миленко Јаковљевим, досегашен ди-
ректор на Сојузната управа за патенти, 

Б. бр. 33 
31 мај 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател. 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. р 
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