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477. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИШАТА 
ЖЕЛЕЗНИЧКА СООБРАЌАЈНА ШКОЛА 

Брз сиова на членот 71 точка 2- од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-: 
гчславија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за Вишата железничка сообраќајна 
школа, што го усвои Сојузната народна скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 9 јули 19-57 го-
дина. 

П. Р. бр. 14 
10 јули 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИШАТА ЖЕЛЕЗНИЧКА СООБРАЌАЈНА 

ШКОЛА 
Член 1 

Со цел за! стручно образование на кадрите со 
виша стручна спрема за потребите на Југословен-
ските железници се основа Виша железничка соо-
браќа-јна школа (во натамошниот текст: школка 

Член 2 
школата има задача стручно да ги оспособува 

кадрите за вршење на сообраќајно-комерцијалните 
работи од областа на експлоатацијата на железни-
ците за кои е потребна виша стручна спрема, кахо 
и да работи на стручното усовршување на службе-
ниците на Југословенските железници. 

Член 3 
-наставата во школата трае две години. 
Наставата се изведува според наставниот пла-н 

л програма. 
Наставниот план го донесува советот на школа-

та, по предлог од Наставничкиот совет, а го потврду-
ва Управниот ,одбор на Генералната дирекција на 
Југословенските железници со согласност од Секре-
таријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извр-
шен совет и од Секретаријатот за просвета и кул-
тура на Сојузниот извршен совет. 

Наставната програма ја утврдува Наставничкиот 
совет, а ја донесува советот на школата со согла-
сност од Управниот одбор на Генералната1 дирекци-
ја на Југословенските железници. 

Член 4 
Со школата управуваат советот на школата. На-

ставничкиот совет и директорот. 
Член 5 

Советот на школата го составуваат: 
членовите што ги именува Управниот одбор ђа 

Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници, 

членовите што од своја средина ги избира На-
ставничкиот совет, 

членот што го избираат слушателите на школа-
та од своја средина. 

Директорот на школата според својата положба 
е член на советот. 

Бројот на членовите што ги именува Управниот 
одбор на Генералната дирекција на Југословенските 
железници и бројот на членовите што ги избира На-
ставничкиот совет се утврдува со статутот на шко-
лата. 

Член 6 
Советот на школата ги врши особено овие. ра-г 

боги: 
1) донесува статут на школата, 
2) донесува наставен план и наставна програма 

на хпколат:, 
3) ја утврдува претсметката и завршната смет-

ка на школата, 
4) се грижи за работата на школата, ги претре-

сува резултатите на работата и состојбата во шко-
лата и презема мерки за унапредување на наста-
вата, 

5) распишува конкурс за прием на слушатели, 
6) распишува конкурс за избор на наставници и 

помошен наставен персонал и одлучува за нивното 
назначување, 

7) се грижи за условите на животот и работата 
на слушателите, 

8) решава за основање, спојување и укинување 
на наставни организациони единици на школата, 

9) решава по жалбите против заклучоците на 
Наставничкиот совет^ 

10) врши и други работи што со посебни про-
писи ќе му бидат ставени во надлежност. 

лен 7 
Наставничкиот совет го составуваат директорот, 

сите наставници и определен број претставници на 
помошниот наставен персонал, кој се утврдува со 
статутот на школата. 

Член 8 
Наставничкиот совет ги врши особено овие ра-

боти : 
1) дава мислење за предлогот на статутот на 

школата, 
2) го утврдува наставниот план и наставната 

програма на школата, 
3) решава за организацијата на наставата во 

склад со наставниот план и програма. 
4) се грижи за изведувањето на наставата и за 

подига.ње на стручното ниво на школата, 
5) му дава предлози на советот на школата во 

поглед, на изборот на наставници и помошен наста-
вен персонал врз основа на спроведен конкурс, 

6) дава предлози за основање, спојување и уки-
нување на наставни организациони! единици на 
школата, 

7) се трижи за стручната работа на слушате-
лите, 

8) врши и други работи од интерес за настава-
та, работата на школата и нејзините установи. 
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Член 9 
Директорот непосредно ја организира работата на 

школата, ја претставува школата, се грижи за извр-
тување на законите и на други прописи, како и на 
заклучоците на советот и на Наставничкиот совет 
на школата, и раководи со администрацијата на 
школата. 

Директор донесува решенија за к азир дување на 
наставниот и помошниот наставен персонал и на 
секретарот на школата врз основа на заклучоците 
о^ советот, решава за назначувањето в а другиот 
административен персонал, донесува решенија за 
службеничките односи на наставниот и администра-
тивниот персонал и составува предлог на претсмет-
ка" з на школа,та. 

Член 10 
Директорот е должен да запре од извишување 

заклучок на советот на школата, односно заклучок 
на Наставничкиот совет, за кој смета дека им е про-
б и е н на. важечките прописи или на статутот на 
школата За запирање на заклучок на советот ди-
ректорот е должен веднаш да го извести Управниот 
одбор на Генералната дирекција на Југословенски-
те железници:, а за запирање на заклучок на На-
ставничкиот совет е должен да го извести советот 
на школата. 

Конечна одлука за за-прениот заклучок донесу-
ва Управниот одбор на Генералната дирекција на Ју-
гословенските железници односно советот на шко-
лата 

Член 11 
Директорот на школата го назначува Генерал-

ната дирекција на Југословенски,те железници по 
предлог од советот на школата а врз основа на из-
вршен конкурс. 

Член 12 
Наставници се назначуваат од редот на настав-

ниците и а факултетите и високите школи. 
За наставници можат да бидат назначени и ли-

ца што имаат факултетска или рамна со неа спре-
ма, ако имаат најмалку пет тодиии соодветна пра-
кса. 

По исклучок:, за изведување на наставата по 
одделни предмети од област на експлоатацијата на 
железниците, можат да бидат назначени за настав-
ници и истакнати стручњаци што немаат факул-
тетска или рамна со неа спрема, ако имаат најмалку 
15 години соодветна стручна пракса и најмалку 
спрема на полна средна школа. 

Наставниците можат да бидат постојани к хо:ло-
р1 рглГ4, -

Члее 13 
Помошниот частавен персонал се ИоГ-кра од ре-

дот на о р у ч и апите со факултетска спрема т/огре" -
на за предметот во чија настава учествуваат 

По исклучок од одредба га од претходниот став, 
појдеш?, ушт кае газен ххроонал од редот ни истак-
НЕ/ЖЕЛЕЗНИЧКИ ст РУЧ:-1-ЗЦ: 1 мора да најмал-
ку спрема на сседна школа 

ТТсб"исгли услови с а помошниот наставен пер-
сонал п'д сг. 1 и Р, на свој плен ќе се лре^кгг^т се 
статутот на школата 

т1лси К 
Во школата нежа'5 да се загушат с ^ п :лул.е 

линч г а с е л е г ' па ЈурослозогжСУте ^гчле^гчцч ш т ј 
з^гјп;: ' т^ чичка браќа 1 Ја и гога, 

тс,хчикум со сообраќајно" -^ОлчсрЈ^кјЛ^гн сгх-" 
или / / / " а Друга средна школа, а изедат 7о1јг.;?тку 
тру аги струч-на пр^гса на рабатите на е,.. , лг 

па железниците и поло: /ен/ е р, 
'"и ед т е л е граф ско-- ситна плато, сссбраќѕ 1г-тотг. м , 
м^рцз'1 а л и: та служба. 

Ез ИТАЛ пап Ж / Ж да се ЧАПИШ/г к -е,с ли Ј^ г 
што ти г^хзла--у^т услоЉ' е од г о с п н - х / х т ега/,, 

Член 3 5 
П!::т,лата може да има и вонредни слушатели. 

Член 16 
Запишување во школата се врши врз основа 

НЗ КОНКУРС. 
Член 17 

На лицата што ќе ја завршат школата им се 
признава спрема на виша школа за здобивање со 
звања и за напредување во службата на Југосло-
венските железници. 

Член и 
Средствата за работа на школата ги обезбедува 

Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници. 

Школата има своја претсметка која е составен: 
дел од претсметката на Генералната дирекција на Ју-
гословенските железници. 

Каредбодавец за извршување на претсметката 
на школата е директорот на школата, 

Член 19 
Школата има свој статут, шт о го донесува сове-

тот еа школата, а го потврдува Управниот од бог, на 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници со согласност од Секретаријатот за сообра-
ќај и врски на Сојузниот извршен совет и од Се-
кретаријатот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет. 

Со статутот е-1а школата ќе се пропишат побли-
ски одредби за организацијата з? работата на шко-
лата, за органите на управувањето, за правилата на 
студиите и за администрацијата на школата. 

Член 20 
до донесувањето на статутот ста школата Управ-

ниот одбор на Генералната дирекција на Југосло-
венските железници го определува вкупниот брз! 
членови на советот, бројот на членовите што Углав-
ниот одбор ги именува во советот и бројот на чле-
новите што ги избира Наставничкиот совет. 

До формирањето на советот во смисла на овој 
закон, членовите на советот што ги именува Управ-
ниот одбор на Генералната дирек,ција на Ју гесло-
ве тските железници ги вршат работите на советот, 

Член 21 
Свој закон влегува во сила осмиот ден ќе око-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

478, 
Врз основа на членот 24 став 3 во врска со чле-

нот 3 стаз 1 под 5 од Уредбата за заемите с,а инве-
отгмгки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) во спо-
годба со сојузниот Државен секретаријат за рабови 
не стоковниот промет, сојузниот Државен с' - 7"" 
рг-г-.т за работи па составените издава 

Н А Р Е Д Б А 
,^БАЅ-^Е 'ЈАЖп'1 БЕЗ КОНК,УРС ЗА -ЈС. 

"К А НА ОПРЕДЕЛЕНА4 ОПРЕМА 
1, Југословенскава лен е сѕ/пиена За лга ќ^ / ' 
; а ете ланските ор^апиЈацх^ наеми без ^ ч:-

л а "Су/угпње определела опрема па сериско'/1 
-тло во (во натамошниот текст" опрема""?4 ^ 

- --;т/;-го^узааг долга'ш-^те стоп?л\"::ш о; . ч -
1Ј,' Ј 

О л. е тлата за чие -;угтуѕање мо.\ч ат да се давѕ/г 
теглите според премка; став се с-р.еде/з,ва 

. с^ст на л 101'Г^с! и: а м^ш^ногра^бг-о- о с -
" -а ^ / л С ч т - г I с,/ иох^т да се про;/'::: - ^ : 

^/'и-г -р т--и;;' , го смистг? на Пар е.до.0 - , " -
- - застои б^з гјјх „а као а е-га на ^ 

'̂-Г"1, IXј С-Ј ссг//ѕг/ем од оваа наредба, 
г-з^тг^те о:лг) - а наредба ' е се 

. . " /ва,та на Опи-с д̂ инвестиционен фо 7', 
1Ј 1' г ^ I Ј'51 х о душа заемите к?' сс . 
лсзку Олта^у.с?" инвестиционен фонд од 

. сре-^с/с^а ^ ј о Народната банка за гол 
- СТ/Г1 -17 Ј.ата љ е на Југо еле. , 9. 

' банка. 
3. Заемите според оваа наредба можат да се да-

ваат со срок: за враќање до три години, а со инте-
ресна норма од 4% годишно. 
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4. Стопанската организација што купува опрема 
на отплата должна е при склучувањето на догово-
рот за куп5гвање да положи дел од куповната цена 
од сопствени средства ЕО Г . почината предвидена 
во списокот од точката 1 став 2 на оваа наредба. 

5. Заемите според оваа наредба ќе им се даваат 
првенствено на оние заемобаратели што: 

а) ќе положат поголем дел од куповната цена 
од сопствени средства отколку што е предвидено во 
списокот од точката 1 став 2.на спаа наредба 

б) ќе понудат што покус срок за враќање ма 
заемот. 

6. Барањето за заем спорзд оваа наредба може 
да се поднесува само ако износот на бараниот з?ем 
не е помал од 1 милион динари ниту поголем од 
30 милиони динари. 

7. Заемобаргтелот може да договара отплаау-
вање на заемот само на товар на средствата на 
фондот за самостојно располагање и на средствата 
на амортизациониот фонд, 4 што според важечките 
прописи може да ги користи за инвестирање во 
основните средстра и за замена на основните сред-
ства во периодот договорен за отплатување на за-
емот. 

8. Поблиски услови за одобрување на заемите 
според оваа наредба ќе определи Југословенската 
инвестициона банка со претходна согласност од 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите. 

9. На договорите во врска со кредитите за про-
дажба на опремата на отплата што се извршени 
до 30 јуни 1957 година, а по кои купувачите пла-
тиле дел од куповната цека за испорачените стоки, 
не се однесуваат одредбите од оваа наредба. 

По договорите во врска со кредитите за про-
дажбата на опрема на отплата што се склучени 
до 30 јуни 1957 година, а по кои стоката не е 
испорачена, купувачите можат да и поднесат на 
Југословенската инвестициона банка барање за за-
ем според одредбите од оваа наредба. 

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

Бр. 13840 
3 август 1957 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 

С П И С О К 
ЛА ПРОИЗВОДИТЕ НА МАШИНОГРАДБАТА СО 
СЕРИСКА ИЗРАБОТКА КОИ МОЖАТ ДА СЕ 
ПРОДАВААТ НА СРЕДНОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО 
СМИСЛА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ 
БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА 

ОПРЕМА 

Реден 
број Група на производи 

Реден 
бро;,' Груич, на производи 

Процент на пр-
вата уплата опи 

купувањето 

I Градежни и рударски машини и уреди: 
1) мешалки 
2) в егоист ки и приколици 
3) ротациони копачи 
4) ротациони сита 
5) кревалки 
в) компресори 
7) прскалки 
8) длабински и височински лажици 
6) дробилки 

10) КОНЗОЛЕН кревалки 
11) казан за топење битумен 
12) БИТ лови 
13) машини за сеење песок 
14) парни и моторни валјци 

10о/о 

Процент на пр-
вата уплата ири 

купувањето 

13 '/о 

2041 

15) обртна столбна кревалка 
16) дупчачи 
17) дупчалки 
18) транспортери 
19) окрепери 
20) виб-рациони сита 
21) редуктори за рудници 
22) сеператори за рудници 

II Машини алатлики за обработка на 
метали: 
1) стругови од сите видови (без 

конзола и Фолверк) 
2) блањалки 
3) шепинзи 
4) глодалки 
5) кружни пили 
6) дупчалки од сите згдови 
7) машини за режење навои 
в) острилки од сите видови 
9) ножици за сечење лим од сите видови 

10) зрачен чекани 
11) машини за сечење профили 
12) машини за виткање лим 
13) преси 
14) ножици за сечење железо 
15) цевни преси (валц-машини) 
16) брусилки и дупчалки пневматички 

III Текстилни машири: 
1) ткаечки разбои 
2) машини за бојосување 
3) машини за намотување 
4) машини з-а перење 
5) кревалки за бали 
6) машини за дублирање предиво 
7) преси за бали 
8) уфр дувач на чу ноќ 
9) машини за валјање и др. 

10) вук — гребена 

IV Машини за обработка на дрво; 
1) блањалки — рендисалки 
2) рамналици 
3) дупчалки 
4) глодалки од сите видови 
5) глодалки синџирни 
6) мрачни пили 
7) п ар алки 
8) циркулари 
9) брусилки зг. дрво 

10) стругови за дрво 
11) брусилки за ножеви 
12) брусилки за пили 
13) к лаик и пили 
14) тип дупчалка 
15) ѕидни дупчалки за јазоли 

16) лесни дупчалки за пили 
17) свртуван:^ циркулар 
18) стап машини 
19) преси за туткалење 
20) брусилки за стапови 
2Ј) 
22) т ми ли 

2 0ЧЅ 

V Мантил л -л;едк за производство на 
граде 'кгд матедо^али: 
1) мешалки за к-ал 
2) мали ,чцк за мелење земја 
3) к а т и н а за одвојување камен од земја 
4) УЗБЈ.ГЛ; за вагонеткл 
5) ктоужеѕг додавач за земја 
6) резачи маси 
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Реден 
број Група на производи 

Процент на пр-
вата уплата при 

купувањето 
Реден 
број Група на производи 

Процент на пр-
вата уплата при 

купувањето 

7) брусилки за брусење мелнички валјци 
8) „Ого-кули" транспортна количка 
9) вагонетки за тули и керамиди 

VI Машини и уреди за индустријата на 
кожа: 10% 
1) машини за кршење тонски врат 
2) машини за кршење лица 
3) машини за симнување месиш 
4) машини за дупчење кожа 
5) машини за четкање кожа 
6) преси за пеглање кожа 
7) машини за мерење кожа 
8) машини за мазнење кожа 
9) машини за смекнување кожа „Штал" 

10) машини за перење влакна и волна 
11) преси за балирање влакна и волна 

, 12) штанц-машини за штанчување ѓонови 
^ бранзоли 

VII Машини и уреди за прехранбената и 
хемиската индустрија: 10% 

^ 1) пекарски машини (доколку не се 
комплетни постројки) 

2) центрифугални сита 
3) кифл машини 

^ 4) тренфлајш 
, 5) перачи на жита 

6) машини за сечење месо 
7) машини за мешање месо 
8) машини за преработка на месо 
9) кланични машини и уреди 

10) мешалки за тесто 
11) преси за маслинки 
12) затворачки за конзерви 

VIII Парни адилови 15% 
термички апарати 

IX Машини за мелничката индустрија 10% 
1) пламени сита 
2) триз-машини 
3) аспиратори / 
4) мешалки за брашно и трици 
5) машини за чистење гриз 
6) машини за четкање зКита 
7) филтери за всисување прав 
8) машини за лупење 
9) елеватори 

10) мелнички валјци 
11) прашилица за вреќи 
12) отресувачи за трици 
13) деташери 
14) триалници 
15) перални 

X Машини уреди за транспорт 10% 
количка за внатрешен транспорт 

(електро-кари) 

XI Пумпи, вентилациони и клима уреди: 15% 
1) центрифугални пумпи 
2) ротациони пумпи 
3) бензински пумпи 
4) пропелери 
5) хидрофори 
6) всисувачи за влакна (пиев мафи л, 
7) отпратува^ 
9) калорифери 
9) вентилатори 

10) термогени 

XII Сообраќајни возила 50% 
камиони 

XIII Производи на електроиндустријата: 10% 
1) електробрусилки 
2) трансформатори. 
3) генератори 
4) ФР индустриски арматури 
5) телефонски централи со апарати 

479. 
Врз основа на членот 31 од Уредбата за фондот 

на обртните средства на стопанските организации 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 и 49/56), Со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА1 

НА ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СЛУЧАЈ НА 
СПОЈУВАЊЕ И ПРИПОЈУВАЊЕ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Стопанската организација што се припојува 

кон задруга, кон задружен деловен сојуз или кон 
установа со самостојно финансирање, а на која во 
смисла на одредбите од Уредбата за фондот на 
обртните средства на стопанските организации и на 
прописите донесени за извршување на оваа уредба 
и е доделен почетен фонд на обртните средства, е 
должна во фондот на обртните средства кај Народа 
ната банка да уплати номинален износ на средч 
сивата на фондот на обртните средства намален за 
делот формиран од средствата на фондот за само-
стојно располагање. 

Задругата, задружниот деловен сојуз или уста^ 
новата со самостојно финансирање кон која е 
припоена стопанската организација од претходниот 
став, може да користи кај банката или штедилни-
цата кредит до височината на износот уплатен спо-
ред претходниот став во фондот на обртните сред-
ства кај Народната банка. За овие кредити важат 
општите услови што се применуваат на кредитите 
дадени за подмирување на потребите на редовниот 
обем на работењето на задругите, задружните де-
ловни сојузи односно установите со самостојно фи-
нансирање. 

2. Стопанската организација што настанала со 
спојување на стопанска оргнизација на која и е 
доделен почетен фонд на обртните средства со за-
друга, самостоен погон на земјоделска задруга, со 
погон со самостојна пресметка на задружниот дело-
вен сојуз или со установа со самостојно финанси-
рање, е должна во срок од три месеци од денот 
на спојувањето да обезбеди обртни средства за ре-
довниот обем на своето работење на еден од на-
чините предвидени во членот 3 од Уредбата за фон-
дот на обртните средства на стопанските организа-
ции. 

На начинот предвиден во претходниот став ќе, 
постапи и стопанската организација на која И е 
доделен почетен фонд на обртните средства, а кон 
која е припоена задруга, самостоен погон на земјо-
делска задруга, погон со самостојна пресметка на 
задружниот деловен сојуз или установа со само-
стојно финансирање. 

3. Во случај на спојување или припојување на 
стопански организации на кои им е доделен поче-

- тен фонд на обртните средства, овие стопански орга-
низации го задржуваат доделениот им почетен фонд 
на обртните средства. 
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4. Според одредбите од оваа наредба ќе се по-
стапи и во случаите кога стопанската организација 
на која и е доделен почетен фонд на обртните 
средства преминува, поради пререгистрација во гру-
пата на стопанските организации на кои им е одло-
жено давањето на почетниот фонд на обртните сред-
ства и обратно. 

о. Упатства за спроведување на ОБал наредба 
издава Народната банка и тие се задолжителни за 
сите банки и штедилници. 

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

Бр. 8916/2 
3 август 1957 годинг 

Белград 
Државен секретар 

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

480. 

Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата 
за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56) по предлог од Југословенската 
инвестициона банка сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ЗА НАБАВКА НА 
ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА ЗА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА МЕСТО ИНВЕСТИ-

ЦИОНИОТ ЕЛАБОРАТ 
I. Кон барањето за заем од општествените инве-

стициони фондови за набавка на опрема за гра-
дежништвото наведена во точката II од оваа на-
редба, ако вкупната вредност на опремата што се 
цабавува со заемот не го преминува износот од 
10 милиони динари, заемобарателот може место 
инвестициониот елаборат предвиден во членот 18 
ст. 1 од Уредбата за заемите за инвестиции, да ја 
поднесе следната документација: 

1) список на опремата што се набавува, со озна-
ка на техничките карактеристики на предметот на 
опремата и со цената; 

2) список на опремата од ист вид со која за^мо-
барателот веќе располага, со означување на про-
центот во кој е користена оваа опрема во измина-
тата година; 

3) податоци за бруто продуктот што го остварил 
Ѕаемобарателот со високоградба во изминатата го-
дина; 

4) образложение на економската оправданост на 
набавката на опремата, со означување ефектот што 
ќе се постигне со користење на опремата набавена 
од заемот (намалување на работната сила), за-
брзување на работата, заштеди и др. 

5) податоци за тоа каде ќе се набави опремата 
(назначување на испорачачот на опремата). 
" I I Одредбата од претходната точка ќе се при-
менува само ако заемот се бара за набавка: 

1) железни скелиња, потпирачи на конструкции 
и железни и други оплати со цел на замена на 
дрвото; 

2) механизиран опрема за занаетчиски работи 
на високоградбата што се вршат на градилиштето; 

3) градежна механизација за високоградба; 
4) транспортни средства што ќе бидат користени 

Од градежните и градежно-занаетчиските претпри-
јатија исклучиво при работите на високоградба. 

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

Бр. 14674 
3 август 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

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

481. 
Врз основа на точ. I од Одлуката за утврду-

вање надлежноста на сојузниот државен секре-
тар за работи на финансиите да донесува прописи 
за нормите на интересот на краткорочните кредити 
и за нормите на интересот на средствата вложени 
кај банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), 
сојузниот Државен секретаријат за.работи на фи-. 
капените издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРЕДИТИТЕ ОДОБРЕНИ ЗА СОЗДАВАЊЕ 
РЕЗЕРВИ НА СТОКИ ВО КРАИШТАТА ШТО ЗА 

ВРЕМЕ НА ЗИМАТА СЕ ОТСЕЧЕНИ ОД 
СООБРАЌАЈОТ 

1. На кредитите одобрени на трговските прет-
пријатија и дуќани за создавање резерви (запаси) 
на стоки потребни за редовно снабдување на по-
трошувачите зиме во краиштата што за време на 
зимата се отсечени од сообраќајот, интересната нор-
ма ќе може да биде поголема од 2% годишно. 

Кои краишта се сметаат за отсечени од со-
обраќајот за време на зимата, определува репу-
бличкиот секретаријат за работи на стоковниот 
промет во спогодба со Централата на Народната 
банга. 

2. Интересната норма сћоред оваа наредба на 
кредитите од претходната точка банката ќе ја при-
менува од 1 август 1957 година до потполна исплата 
на долгот, а најдоцна до 30 април 1958 година. 

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

Бр. 14622 
3 август 1957 година 

Белград 

Државен секретар 
' - за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за прометот на жита, 
објавена во „Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 31/57, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА УРЕДБАТА ЗА ПРОМЕТОТ НА ЖИТА 
Во членот 1 став 1 наместо зборовите „став 4" 

треба да стои „став 3". 
Од Сојузниот извршен совет, 7 август 1957 го-

дина, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот од Наредбата за дого-
варање на стопанските организации за купување 
селскостопански производи, објавена во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/57 се поткраднала долу наведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ДОГОВАРАЊЕТО НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КУПУВАЊЕ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 
Во точката, 1 во првиот и вториот ред место 

зборовите „се занимаваат со промет" треба да стои 
„се занимаваат со промет односно со преработка". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет, 7 август 1957 година, Белград. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот од 'Скалите на 
катастарско приход, кои се составен дел од Наредбата за одобрување на скалите на катастарскиот 
приход, објавен во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/57, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

I. НР Србија - потесна Србија 
1. Кај катао врската околија под бројот 6. Косавски (Обренов з,ц), ка ј сите култури, освен ни-

вите, износите на катастарскиот приход треба да гласат: 
Катастарска класа земљишта 

1 2 3 Л 5 6 7 8 

„6. Лосевски (Обренсвац) 169,0 130,0 108,0 
в р т о в и 

-

1 36,0 33,0 24,5 
в о ћ њ а ц и 

\ 
106,0 86,0 54,0 

в и н о г р а д и 
40,0 -

31,0 27,5 23,0 
л и в а д е 
15,0 10,5 5,3 н 

12,0 8,Ј 5,6 
п а ш њ а д и 

2,4 -

8,2 6,0 
ш у м е 
5,0 3,8 

т р с т и ц и 
- -

3,0 2,0 - - - - - - . - а 

2. Кај катастарот та околија под бројот 7. Псдунавскк, ка ј сите култури, освен нивите, изно-
сите на катастарскиот приход треба да гласат: 

Катастарска класа земљишта 
1 2 

„7, Подуравски 

1 2 3 4 5 6 7 8 

157,0 143,0 113,0 
в р т о в и 

87,0 64,0 -9 

48,0 42,0 35,0 
в о ћ њ а ц и 

27,0 21,5 - - -

133,0 116,0 98,0 
в и н о г р а д и 

78,0 60,0 43,0 

30.0 2 ,,О 23,0 
л и в а д е 
17,5 11,5 7,9 5,9 

13 5 11,0 9,6 
п а ш њ а ц и 

7,2 4,8 3,2 1,6 , 

3.5 6,7 5,3 
ш у м е 
4,3 3,4 2,5 2,0 - . 

7,0 4,0 , ^ 

т р г : т и ц и .,, 
3. Кај катастарската околиќ т ..д бројот 63. Крајински, ка ј културата „њиве 8 класе" не е вре-

вен катастарскиот приход, а тој израснаа 5,5. 
4. Кај катастарската околија под бројот 67. И т е в с к и , кај културата „ливаде 7 класе" ката-

старскиот приход место '6,2 треба да сува 5,2 
11. НР Хрватска 

Кај катастарската околија поп бројот 32. Кјдожекци, кај културата „њмве 8 власе" ката-
старскиот приход место 5,0 треба да „сува 5,6. 

Ш. НР Слон они ја 
За катастарските окзлил о^ бр:, с Г;, Ка^дш заклучиш бројот 41. Толмин Гл. (Вовед), к?) 

кулгу^зтс ,.вртови" скалите ка:.- ^ јјг приход треС^ ?и гласот. 
в р т о в и 

Клга^срека класа земјишта 

„К Ка^г . 145,и 120,0 — — — — 

10, 120,0 — — — 

11 Кра-љ ; (Кжл) „С,О 14^.0 131,0 100,0 — — 

12. Кр?њ 11 (гтОЉане-Салца) 1 ЛП '1 115,0 85 0 80,0 — — - - — 

ј К?.. л-, гх (Гржич) - К о 14?,!) 3 СЛ 90,Ј — — - — , 

14. Крш:; л 1 ДСулгко) 125,0 101 ј - 81 0 — — 

15, Кој-ко " 1 (Трбовље) 1 /0,0 131 ,О 110.̂  90,0 — — 

?6. X отуѓен 1Р0,0 120,0 80,0 — 

17, Ууту. I (Литијѕ) " Ј 1Г' 0 95.0 ,— ,— 
Ј 8, Лиги, л Л (З^шња. Гора) \ \ 0 ЈЗО,0 — 

Ј9, Љубљана срез (Љубља-на) 185,0 145,0 115,8 85,0 — -ц 



Среда, 21 автуст 1957 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 35 - Страна 7 

20. Марибор I (Марибор) 175,0 140,0 110,0 90,0 — 

21. Марибор 11 (Похорје) 160,0 Ш,О 96,0 — — 

22. Ново Место I (Н. Месго) 160,0 130 0 110,0 — — 

23, Ново Место 11 (Сука Краина -
Горјанци) 1о0 0 4 0 0 100,0 во,е — 

24. Постојна И (Илирска Бистрица) 150,0 110 0 90,0 — — 

25. Постојна III (Постојна) 143,0 110,0 85,0 — 

26, Радогљица I (Радовљица) 180,0 14ГЈ/) 125,0 90,0 — 

27. Радовљица II (Вохињ) 140,0 12" 0 90,0 — — 

28. Радовљица ЈП (Крањска Гора) 160,0 1' П,О 100,;; — 

29. Словењтрадец 1ОЈ,0 130,0 106,0 -

30. Цеље 1/1 (Цеље) % 5,0 )40 0 110,0 90.0 — - -

31. Цеље 1/2 (Витање) 160.0 1^0,0 100,0 85,0 — 

32. Цеље Н/1 (Врпско Лашко; 160.0 130 0 1Г0.0 86,0 — 

33, Цеље 11/2 (Горњи Град) 152,0 120,0 82,0 — — 

34. Чрномелз 153.0 123,0 С 5 0 — 

35. Горица 150,0 1Е5,0 130,0 100,0 — — 

36. Горица ТП (Капал) 160,С 130,0 110.0 85,0 — 

37. Копер 172,0 150,0 12.0,0 100,0 80,0 — - - . 

38, Постојна I (Вилава) 185,0 133,0 115,0 1СО.О - -

39. Сежзна 170,0 140,0 110,0 - . - -

40. 'Голмин 1 (Толмин) 1 чЗ,О 120 0 100,0 80,0 - -

41. Толмин II (Вовед) 150 0 120.0 100,0 80,0 -
„ А 

XV. П к5 Босна и Перце; година 
1. Кај катастарската околија под бројот 4. Бог. Шаакл.:', кај културата „во",ш,ади" катасл -

скпот приход по износот од 21Д моето износот 19,5, треба да глг сг' ?0,5 
2. Кај катастарската оболија под бројот 46. Сараево, кат културата „в^љз^ѓ' ^арск-ие г 

приход за првиот износ, место Ш , треба да гласи 122А 
3. КЅЈ катастарската околија под бројот 53. кај културата по последно! ИЗЈКЧ' 

4,0 треба да се додаде износот 2,5. 
4. Кај катастарската околија под бројот 57. Калиновиќ (2, к. о.), кај култура д ,ѕцд" 

треба да се внесс како прв износот на катастарскиот приход 22,0 
5. Кај катастарската околија под бројот 70. Чзшшна, ХЗЈ џултурат? „вмко^радп" у ј с ^ ^ртлчгг 

износ 133,0 треба да стои износот 130,0; а по износот 93,0 место 80,0 треба да стои износот 0Ѕ " 
Од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, 15 август 1957 годич,;. х-1 - г р с 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА, НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЊгРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народна Ропублизге Србије" 
,во бројот 29 од 6 јули '1957 година објавува: 

Упатство за применување И извршувања на бу-
џетите на укинатите околии и општини; 

Наредба за определување трошоци (маржа) на 
потролот за осветление; 

Наредба за определување максималниот обем 
за сечења на дрва во шумите на општонародниот 
имот 'м одделххи шумски подрачја во Народна Ре-
публика СрЗија па 1357 година; 

Гел?сшге ?а измени и дополненија на Решени-
ето за определување места зо кол со полагаат 
сл чу шчте гспхти за гл;сококвалифиш4рРни работ-

Во бројот 30 од 13 јули 1957 на објавува: 
Правилник за одгледување 1-г: '-ч во шумите; 
Решение ѕ.г ставање под заг; 'V. на др-Коза-

та /г-з.лз та во Крушедол. 
БАРОДИЕ НОВШ-Е 

С Л У Ш Е Н ! ! ЛИСТ НАРОДНЅ Ш Ш Ш М К Е 
ХРВАТСКА 

,,Народно новине", Службана лист И лредно 
Репу5л::хсе Хрватско, во бројот 27 од 14 јуни 1957 
г од има 1- о ј азуваат; 

Од л.ѓл'1 ио. доделувано почесна п е н ^ а и по-
стојана помош: 

Струка, за продолжување и на по-
с го/.чуј ста помои , 

Чепкан не за дополнение на за осни-
ван е цента р за воспичкс-обча?..'3::! и иул^ур 
просее ген филм. 

4 Во бројот 23 од 18 југш 19С7 н с^јавуварт; 
Наредба за определување наредни одбори што 

осниваат комисии за полагање испити за квали-
фициран и висококвалифициран работник кој се 

здоблза со стручна спрега го пра--ТЈ^,^а I -божа во 
претпријатието. 

Во бројот 29 од 2Ј јуни 1957 година н^ма слу-
жбен дел. 

Во бројот 30 од 24 јуни 1957 година обвр.зуваат: 
Решение за распишување дополнителни из-

бори за народните одбори на општините: Суп,ине 
и Суњ; 

Решение за оснивање Ветеринарна станица 
Плоче. 

Во бројот 31 од 25 јуни 1С57 1 о дина објавуваат; 
Правилник за работа на Одборот на фондот 

за унапредување на културните дејности; 
Исправаа на Одлуката за максималните износи 

на општинската та^оо чл бочви, маслинарници, 
рамничарски лозја и кучица. 

Во брС1от 32 од ? ЈЈли 195 7 година објавуваат 
само одлуки на народните одбори 

Во бројот. 33 од 8 јули 1957 година објавуваат: 
Уредба за измени и дополнение 1Ш Уредбата за 

привремената поголп на поените инвалиди од вој-
ните бивши прпп^дниг/л 1 а италијанската војска; 

Одлука за осамостојување т̂ а Медицинскиот 
факултет во Ријеха: 

Одлука за колку о го1: за запишување опре д е 
лен број нови студенти на хлед^цлпскитз факулте-
ти во Загреб и Риека и лп ТЅХНЈ чките факултети 
во Загреб во училишната П57/С Ј годиег; 

Одлуки за плаќање ,,с-товарната работа на де-
монстогторите па факултетите; 

Решевме за оснива Здравствена станица 
Матуљ^; 

Решение за о снима,л е Ветеринарна стап 
како установа со ставете,5 но ф:лтапоирањ^. 
УРЕДИШ ЛИСТ ЉТ11ПЖЕ РЕШ/ЕЈШКЕ 

,.Урад^и лист Људск % Роп^оли^е Олевенијс ' 
б ј бродот 22 од ;уги го,-г' сл објавува: 

ЅУ^аш^лпж зч пзт^сш 1јј Правилникот за г.з-
себ^тгге награди па слух^ор^цитс на службата за 
приходи. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВКИНЕ 

„Службени лист Народне Републико Боске и 
Херцеговина во бројот 22 од 14 јуни 1957 година 
нема службен дел. 

Во бројот 23 од 21 јуни 1957 година објавува: 
Одлука за доделување и расподелба на сред-

ствата за подобрување па условите за користење 
одморот на работниците и службениците: 

Наредба за евиденција па предметите на управ-
ната постапка; 

Правилник за извршување на Законот за ору-
жјето; 

Правилник за измени на Правилникот за рибо-
ловните дозволи; 

Решение за измена на Решението за опреде-
лување распонот на надоместоците за риболовни 
дозволи. 

Во бројот 24 од 28 јуни 1957 година об.ѕ^лг^а' 
Препорака за мерките за подобрување на 

здравствената заштита во Босна и Херцеговина. 
Одлука за овластување Законодавниот одбор 

на Републичкиот собор да ги усклади одредбите за 
управната постапка од републичките закони со 
одредбите на Законот за општата управна постапка; 

Одлука за измена на Одлуката за наградите и 
надоместоците на народните пратеници на Народ-
ната скупштина на Народна Република Босна и 
Херцеговина; 

Одлук,а за разрешување и избирање на одделни 
членови на Извршниот совет на Народна Републи-
ка Босна и Херцеговина; 

Одлука за избирање потпретседател на Народ-
ната скупштина на Народна Република Босна и 
Херцеговина; 

Одлука за разрешување и избирање на судии; 
Одлука за примање до знаење престанокот на 

Јигндатот на народниот пратеник Сирќе Халида и' 
за определување дополнителни избори; 

Одлука за одобрување на Правилата на Струч-
ното здружение на шумските производни органи-
зации на НР БиХ; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за Републичкиот завод за физичка култура; 

Уредба за оснивање Управа за имотноправни 
работи на НР БиХ; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за определување границите за пропишување на 
општинските такси; 

Одлука за Реонската секција за уредување на 
пороите и за заштита на земтиштето од ерозија во 
Ксњшд; 

Одлука за оснивање Комисија за кадрови на 
Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за укинување на Одборот за просвета, 
наука и култура на Извршниот совет на НР БиХ 
и Одборот за здравје и социјална политика на 
Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за оснивање Одбор за перспективниот 
општествен план на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за оснивање Комисија за селско сто-
панство на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за именување претседател и членови 
на Комисијата за кадрови на Извршниот совет на 
НР БиХ; 

Одлука за именување претседател и членови на 
Одборот за перспективниот општествен план на 
Извршниот совет на НР БиХ и на Комисијата за 
селско стопанство на Извршниот совет на НР БиХ; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 16 од 21 јуни 1957 година обја-
вува : 

Заков за измени на Законот за буџетот на 
Народна Република Македонија (Републичкиот бу-
џет) за 1957 година; 
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Закон за основање Републичкиот фонд за уна-
предување на култзчрните дејности; 

Уредба за образувањето и работењето на коми-
с и и ^ за процена на бројот на морфинските еди-
н и ц а . на суров опиум; 

Одлука за овластување на поедините секре-
таријати на Извршниот совет и други органи на 
републичката управа својата внатрешна организа-
ција да ја утврди со правилник: 

Одлука за определување на делот од придо-
несот за кадрови што му припаѓа на Републичкиот 
фонд и околиските фондови за кадрови во сто-
панството; 

Решение за именување членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за кадрови во сто-
панството; 

Правилник за дополнение на Правилникот за 
посебните награди на службениците на службата за 
приходи; 

Наредба за одредување подрачја на кои не 
можат да се оснива ат откупни станици за откуп 
на грозје; 

Упатство за дополнување на Упатството за пре-
сметување и наплатување на надокнадата за услу-
гите во здравствените установи со самостојно фи-
нансирање; 

Извештај на Републичката изборна комисија 
за дополнителните избори з а . народни пратеници 
на Соборот на производителите на Народното со-
брание во изборните околии Скопска IX и П; 

Исправка на Решението за формирање одбор 
за заеми од Републичкиот инвестиционен фонд при 
Југословенската инвестициона банка — филијала 
во Скопје и именување членови на одборот; 

Исправка на Правилникот за измена и допол-
нение па Правилникот за извршување на Законот 
за рибарството. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

Во бројот 12 од 24 јуни 1957 година објавува' 
Закон за републичкиот фонд за унапредување 

на културните дејности; 
'^акон за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на Народна Република Црна Гора (репу-
бличкиот буџет) за 1957 година; 

Одлука за измени и дополненија на Опште-
ствениот план на Народна Република Црна Гора 
за 1957 година. 

, С О Д Р Ж И Н А : Страна 
477. Указ за прогласување на Законот за Ви-

шата железничка сообраќајна школа - 673 
Закон за Вишава железничка сообраќај-
на школа — — — —̂  - — — — 673 

47в. Наредба за давање заеми без конкурс за 
набавка на определена опрема — — — 674 

479. Наредба за начинот на употреба на сред-
ствата на фондот на обртните средства на 
стопанските организации во случај на 
спојување и припојување на стопански ор-
ганизации — — — — — — — — 676 

480. Наредба за документацијата која при на-
бавката на определена опрема за граде-
жништвото може да се поднесува место 
инвестициониот елаборат — — - — 677 

481. Наредба за максималната норма на инте-
ресот на кредитите одобрени за набавка на 
запаси на стоки во краиштата кои за вре-
ме на зимата се отсечени од сообраќајот 677 

Исправка на Уредбата за измени и дополнени-
ја на Уредбата за прометот на жита — - 677 

Исправка на Наредбата за договарањето на 
стопанските организации за купување сел-
скостопански производи — — — - — 677 

Исправата на Скалите на катастарскиот приход 678 
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