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512. 
Врз основа на членот 13 од Законот за' органи-

зацијата на научната работа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 34/57) Сојузниот извршен совет донесува 

. У Р Е Д Б А 
НА ИНСТИТУТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

1. Задачи 
Член 1 

Се оснива Институт ' за општествени науки 
како самостојна научна установа (во натамошниот 
текст: Институт). 

Седиштето на Институтот е во Белград. 
Член 2 

Институтот за општествени науки: 
1) научно ги проучува општествените појави во 

Југославија и во современото општество, го поттик-
нува и го организира проучувањето на прашањата 

" од општествените науки и од развитокот на опште-
ството, разработува и ги усовршува истражувачките 
методи во општествените науки; 

2) работи на усовршување на научните кадри 
и на подготвување научен подмладок во областа на 
општествените науки; 

3) ги објавува и непосредно ги соопштува ре-
зултатите од својата научноистражувачка работа, 
како и општите достигања во областа на општествен 
ките науки; 

4) развива сестрана научна соработка со соод-
ветните установи, организации и поединци што се 
занимаваат со проучување на општеството и со оп-
штествените науки во Југославија и во странство. 

Член 3 
Заради остварување на своите задачи Инсти-

тутот: 
1) обезбедува материјални и други услови за 

студ иска и истражувачка работа; 
2) организира протресувања на проблеми од оп-

штествените науки по пат на советувања, дискусии 
и дг^ги го л ни сћорми; 

3) организира разни форми на работа со струч-
ните кадри ззо?ти нивно оспособувањ,е за самостој-
на научна работа: 

4) издава публикации. 
Институтот може да организира посебни преда-

вања, курсеви, семинари и сл. за општествените ра-
ботници на заинтересираните организации и уста-
нови, како и за другите јавни работници. 

2. Организација 
Член 4 . 

Институтот се дели на одделени!а во кои се 
организира научноистражувачка работа и се оства-
руваат други задачи на Институтот. Одделенијата 
се самостојни организациони единици. 

Одделенија на Институтот се: 
1) одделение за политички и правни науки; 
2) одделение за социологија: 
3) одделение за економски науки; 
4) одделение за историски науки. 
Институтот може со свои правила да оснива и 

други одделенија за научна работа, како и други 
организациони единици. 

Член 5 
Институтот има потребен број научни и стручни 

работници. 
Член 6 

Институтот има редовни и дописни членови. 
Редовни членови можат да бидат научни и јав-

^и работници чии објавени научни трудови или деј^ 
ност уживаат општо признание и имаат особено 
значење за општествените науки. 

Дописни членови можат да бидат научни, струч-
ни и други јавни работници чии објавени научни 
и стручни трудови или дејност претставуваат при-
донес за општествените науки. 

Член 7 -
Редовните и дописните членови учествуваат во 

работата на Институтот во согласност со неговите 
задачи и со планот за работа. 

ЈГоблиски прописи за правата и должностите на 
овие членови содржат правилата на Институтот. 

Член 8 
Членовите на Институтот ги избираат редовни 

л дописни членови на Институтот. Избррот на чле-
новите на Институтот го потврдува советог е а Ин-
ститутот. 

Советот на Институтот ги именува првите пет 
членови на Институтот. 

Член 9 
Со Институтот управуваат советот и директорот. 

Член 10 
Советот може да има од 9 до 15 членови. 
Половина членови на советот именува Сојуз-

ниот извршен совет, а другата половина ја избира 
ваучностручниот колектив на Институтот од сво-
јата средина, вклучувајќи ги во овој колектив И 
редовните и дописните членови на Институтот. 

Директорот според својата положба е член на 
советот. 

Бројот на членовите на советот се определува 
со правилата на Институтот 

Член И 
Директорот го назначува од редот на редовните 

членови на Институтот Сојузниот извршен совет на 
предлог од советот на Институтот. 

Директорот може да ^ма и помошник. 
Член 12 

Со одделенијата управуваат научниот совет ќ 
управникот на одделението. 

Член 13 
Членовите на научниот совет ги именува сове-

тот на Институтот од редот на членовите на Инсти-
тутот и од други научни работници на Институтот, 

Научниот совет има 5 до И членови 
Бројот на членовите на научниот совет и него-

виот делокруг се определуваат со правилата на 
Институтот. 

Член 14 
Управникот на' одделение го назначува советот 

на Институтон 
Управникот на одделение според својата поло-1 

жба е член на научниот совет на одделението и му 
претседава. 
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Управникот на одделение. Ја ор-ганизира 
тата во одделението и врши општ стручен к а д а ф 
над работата на соработниците на одделението. 

Управникот на одделение има право да учеству-
ва во работата на советот на Институтот кога на 
дневниот ред на седницата се прашања од односно-
то одделение, но не гласа ако до гласање ќе дојде. 

3. Финансирање 
Член 15 

Институтот има своја претсметка, што ја доне-
сува советот на Институтот. 

Народ бодев ец за извршување ш претсметката 
е директорот на Институтот. 

Член 16 
Средства за извршување на основните задачи 

на Институтот обезбедува Сојузниот извршен совет. 
Институтот може да има и приходи од својата 

научна работа (публикации и др.). 
Член 17 

За извршувањето на претсметката се составува 
завршна сметка. 

Завршната сметка ја донесува советот на Ин-
ститутот, 

Член 18 
Институтот има Фонд за унапредување на на-

учната работа и Фонд за наградување. 
Фондот за унапредување на научната работа се 

формира од дел на средствата наменети за извршу-
вање на основните задачи на Институтот, а Фон-
дот за наградување се формира од дел на прихо-
дите од научната работа,. 

Делот на средствата од претходниот став се 
утврдува со претсметката на Институтот. 

4. Преодни и завршни одредби 
Член 19 

Поблиски одредби за организацијата и работата 
на Институтот содржат правилата на Институтот, 
кои се донесуваат во согласност со Законот за ор-
ганизацијата на научната работа и со оваа уредба. 

Членовите на првиот совет на Институтот ги 
именува Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 274. 
19 јули 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

513. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а на предлог од Југословенската инве-
стициона банка, сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ПОДНЕСУВА 
МЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИОТ ЕЛАБОРАТ ПО БА-
РАЊАТА ЗА ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВ-

КА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА 
I. Кон барањето за заем според Наредбата за 

давање заеми без конкурс за! набавка на определена 
опрема („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/57), зае-
мобарателот место инвестициониот елаборат пред-
виден во членот 18 став 1 од Уредбата за заемите 
еа инвестиции, може да Л ја поднесела Југосло-
венската инвестициона банка следната документа-
ција: 

1) податоци за видот и типот на одделна опре-
ма, со назначување на капацитетот и цената, карак-
теристика на опремата и можности за нејзиното 

вклопувале во производниот процес на прегорија^ 
тието; 

2) образложение за економската оправданост на 
набавката на определена опрема. 

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

Бр. 17755 
в септември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

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

514. ' 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а на предлог од Југословенската инве-
стициона банка, сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
ЗАНАЕТЧИСКИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОЖАТ ДА ЈА ПОДНЕСАТ МЕСТО ИНВЕСТИ-

ЦИОНИТЕ ЕЛАБОРАТИ ПО ЗАЕМИТЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ 

I. Занаетчиските стопански организации (за-
наетчиските претпријатија, занаетчиските дуќани 
освен приватните и занаетчиските задруги) што 
вршат услуги за населението и градежни услуги 
првенствено за одржување на станбениот фонд, 
како и занаетчиските стопански организации што 
произведуваат артикли наменети за широка потро-

,шувачка и за станбена изградба, кри артикли сто-
панските организации на домашната индустрија не 
произведуваат или не ги произведуваат во доста-
точни количини, — кон барањето за инвестициони 
заеми за реконструкција и адаптација на градежни 
објекти и за инвестициони заеми за набавка на 
опрема (машини, алати) чија вредност не го нади 

минува износот од 10 милиони динари, место инве^ 
стициониот елаборат можат да поднесат докумен-
тација предвидена со оваа наредба. 

II. Документацијата што занаетчиска стопан-
ска организација од точката I ја поднесува кои 
барањето треба да содржи: 

1) општи податоци за заемобарате лот: од кога 
работи, вид и обем на работењето и дали работи по 
порачка; 

2) податоци за состојбата на основните сред-
ства, по видови и технички карактеристики (грач 
дежни објекти, опрема, инвентар), според вредно-
ста нивна и степенот на дотраеноста, обемот на иско-
ристувањето на опремата, особено дали доаѓа до 
непотполно искористување на капацитетот поради 
недостиг на определена опрема, како и ситуаци-
онен план на распоредот на машините пред и по 
инвестирањето; 

3) податоци за бројот, видот и квалификациите 
на запослениот персонал (работници и службеници), 
зд височината на платниот фонд и за износот на 
просечната плата по еден работник односно слу-
ж б е н и к / и тоа за секој вид работник и службеник 
посебно; 

4) спецификација на потребната опрема и алат 
според структурата, за чија набавка се бара за-
емот, со назначување на цената по единица и за 
вкупната количина; 

5) образложение на намената и на економската 
оправданост на набавката на бараната опрема: дали 
и во која мера се постига полно искористување на 
капацитетотгсе зголемува обемот на производството, 
се врши преориентација и во кој правец и обем, 
се освојува производството на нови производи 
(овие треба да се набројат), се постига намалување 
на цените, се подобрува квалитетот на производите 
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и услугите, се скратува срокот за изработка, се зго-
лемува продуктивноста на трудот и сл. 

Ако се зголемува обемот на производството и 
услугите, потребно е да се изврши споредба на 
обемот на производството пред и по набавката на 
опремата и да се даде кратка анализа на можноста 
за пласирање на зголеменото производство;. 

6) податоци дали со набавката на опремата е 
врзано зголемувањето на потребата во работна сила, 
какво зголемување е потребно — по видови и ква-

лификации, и дали спрема состојбата во времето 
на барањето на заемот заемобарателот е во мо-
жност да постигне потребно зголемување на ра-
ботната сила, односно дали со набавката на опре-
мата се намалува работната сила во соодветниот 
вид работи; 

7) податоци за структурата на бруто продухтот 
и за расподелбата на финансискиот резултат спо-
ред последната завршна сметка и податоци за стру-
ктурата на бруто продуктот и за расподелбата на 
д^лнансискиот резултат кој се предвидува дека 
ќе се оствари по употребата на набавената опрема, 
со објаснение на разликите; 

8) податоци за изворите на финансирањето и за 
сметката на ануитетите; 

9) податоци за обртните средства пред и по 
инвестирањето што ќе се изврши со средствата од 
заемот; 

10) сметка на рентабилитетот пред и по инвести-
рањето. Во оваа сметка потребно е да се. утврди 
односот на бруто продуктот спрема обртните и основ-
ните средства, како и по еден запослен работник. 

III. Кон барањето за инвестиционен заем за 
набавка на опрема кој не го преминува износот од 
1 милион динари, заемобарателите место инвести-
циониот елаборат можат да поднесат само податоци 
односно документација од точката II под 1 до 6 и 9. 

IV. Кон барањата за заеми за реконструкција 
и адаптација на градежните објекти чија вкупна 
вредност не го надминува износот од 10 милиони 
динари заемобарателите од точката I на оваа на-
редба место инвестициониот елаборат можат да 
поднесат: 

1) документација од точката II под 1 до 3 и 
5 до 10 , со тоа во документацијата од точката II под 
5 и 6 да се дадат податоци за тоа како ќе влијае 
реконструкцијата и адаптацијата на градежните 
објекти врз обемот на производството, потребите во 
работна сила, продуктивноста на трудот и сл.; 

2) иде јна скица на реконструкцијата или адап-
тацијата во размера 1:200 за секој градежен објект; 

3) технички опис и претсметка на работите. 
V. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 6772/3 

7 септември 1957 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, с. р. 

515. 
Врз основа на членот 20 од Уредбата за деви-

зното работење („Службен лист ФНРЈ", бр. 54/55), 
а во врска со членот 2 оддел I под^ а) точка 39 
алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА 
НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 
I. Продажбата на странски средства за плаќа-

ње на граѓаните ќе ја врши Народната банка под 
условите п начинов предвидев со оваа наредба^ 

П. Продажбата на странски средства за пла-
ќање на граѓаните ќе се врши по званичниот курс 
со наплата на премија од 100% на званичниот курс, 
освен продажбите предвидени во точ. VI и VII од 
оваа наредба. 

III. Народната банка може на граѓаните да им 
цродава странски средства за плаќање до износот 
од 6.000 динари во следните случаи: 

1) за ситни патни трошоци на приватните па-
тувања на граѓаните на Југославија во странство; 

2) за најпотребните патни трошоци при. иселу-
вање на лица без државјанство од Југославија; 

3) за најпотребните патни трошоци црн одење 
на' годишен одмор на странски стручњаци запо-
слени ка ј државните органи, установите со само-
стојно финансирање, установите и општествените 
организации или при нивното дефинитивно напу-
штање на Југославија, ако за тоа потребни странски 
средства за плаќање не им се обезбедени со до-
говор или на кој и да е друг начин; 

4) за дозначување помош на лица во странство; 
5) за плаќање на судски и други такси во 

странство; 
6) за други неспоменати лични потреби. 
Продажбата на странски средства за плаќање 

од претходниот став Народната банка може да ја 
врши само еднаш годишно. Ако некое лице веќе 
искористило купување на износот од 6.000 динари, 
а во такот на истата година повторно ќе му бидат 
потребни странски средства за плаќање за целите 
наброени во оваа точка, повторното купување на 
странски средства за плаќање може Да се изврши 
само по одобрение од Главната централа на Народ-
ната банка. 

IV. На уметниците, научниците, лекарите и дру-
ги стручњаци што патуваат во странство на свој 
трошок со цел за учество на меѓународните кон-
греси, конференции и други собири, како и заради 
стручно усовршување и сл., Народната банка ќе 
им продава странски средства за плаќање во изно-
си поголеми од 6.000 динари под услов да прибават 
одобрение, и тоа: 

1) културните работници, книжеениците, уме-
тниците и сл. — од Комисијата за културни врски 
со странство; 

2) научниците — од Академскиот совет на 
ФНРЈ; 

3) лекарите и други здравствени работници -
од Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет. 

Овие продажби Народната банка ќе ги врши 
во рамките на средствата што на наведените орга-
ни и установи ќе им бидат ставани на располагање 
за таа цел. 

V. Продажбата на странски средства за пла-
ќање на граѓаните во износ над 6.000 динари за 
потребите што не се опфатени со точката IV од 
оваа наредба ќе ја "Одобрува само во исклучителни 
случаи сојузниот Државен секретаријат те топоти 
на финансиите. 

VI. Странски средства за плаќање алимента-
ции Народната банка ќе продава по зва течниот 

курс во износите определени со правосилните суд-
ски пресуди, ако ваквите плаќања се т тпо^^^чи 
со соодветните платни спогодби. 

VII. Народната банка може странски средства 
за плаќање да им продава на странски патрдии за 
непотрошените динарски средства кои произлегу-
ваат од откупените странски средства за ттла^т^е, 

и тоа по истиот курс по кој Р извртен ОТКУПОТ 
VIII. Се овластува Народната банка па и ^ н в а 

по потреба технички упатства за примена на оваа 
наредба. 

IX. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Решението за висината и на-
чинот на продажбата на девизните средства на при-
ватни лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52, 
50/54 и 58/55), 
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X. Оваа наредба влегува во сила осмиот дед . 
1зо објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 17923 
септември 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

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

516. 
Врз основа на членот 12 оддел II точка 1 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), во согла-
сност со Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет, Секретаријатот за труп 
дот на Сојузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА НУРКАЧИТЕ 

Член 1 
Работниците со занимање нуркач во помор-

ската односно внатрешната пловидба (во натамо-
шниот текст: нуркачи) се здобиваат со стручната 
спрема според одредбите на овој правилник;. 

Член 2 
Нуркачот може да биде квалифицираи и ви-

сок оква л и фициран (мајстор нуркач). 
Член 3 

Со стручната спрема на квалифициран нуркач 
може да се здобие: 

1) квалифициран работник постар од 18 годи-
ни, а помлад од 45 години, со занимање од стру^ 
ките применети на нуркачките работи во помор-: 
ската односно внатрешната пловидба кој по прак-
тичната работа во својство на кандидат за нуркач 
во траење од 18 месеци, ќе го положи стручниот 
испит за квалифициран нуркач; 

2) лице со завршена полна средна стручна, шко-
ла од соодветен смер, што по практичната работа 
во својство на кандидат за нуркач во траење од 
6 месеци, ќе го положи стручниот испит за ква-ч 
лифициран нуркач. 

Член 4 
Со стручната спрема на висококвалифицираи 

нуркач може да се здобие квалифициран нуркач 
кој по практичната работа на нуркачките' работи 
во траење од 4 години, ќе го положи стручниот 
испит за висококва ли (Џл цира н нуркач. 

Член 5 
Со стручната спрема на висококвалифициран 

Нуркач може да се здобие нуркач кој завршил 
подофицерски нуркачки курс во Југословенската 
воена морнарица и има најмалку 2000 часови поми-
ната на нуркачки работи, ако го положи практич-
ниот дел од стручниот испит за виоококвалифици-
ран нуркач. 

Член 6 
Кандидатот за нуркач во практична работа од 

18 односно 6 месеци, е должен да изврши најмалку 
250 часови нормално нуркање (до 36 м длабочина) 
одвоено 125 часови длабинско нуркање (повеќе од 
30 м длабочина). 

Ква лифицираниот нуркач на практична работа 
на нуркачки работи во време од 4 години, е дол-
жен да изврши годишно најмалку 250 часови нор-
мално нуркање односно 125 часови длабинско нур-
кање, како и во тоа време при нуркањето најмалку 
2 години да врши работи на занимање од струките 
применети на нуркачките работи во поморската 
односно внатрешната пловидба. 

На лицата од претходните ставови еден час 
длабинско нуркање им се смета како два часа нор-
мално нуркање. 

Член 7 
,Стручните испити за квалифициран и високо-

квалифициран нуркач се полагаат писмено, усно и 
практично пред испиша комисија што ја формира 

Управата за поморство и речен сообраќај, во еро-л 
(Новите што таа ќе ги определи со решението за, 
формирање на испитна комиси ја.: 

Член 8 
Испитната комисија се состои од претседател и 

четири члена, што ги именува Управата за помор-
ство и речен сообраќај. 

Еден член на испитната комисија мора да биде 
лекар-специјалист за хигиена на трудот, вториот, 
член виоококвалифициран нуркач, третиот члш! 
инженер од струката применета на нуркачките ра -
боти, а четвртиот член е предметен испитувач. 

Администрацијата на испитната комисија ја 
води секретарот на комисијата, кој се определува 
при нејзиното именување. 

Член 9 
Успехот н а . кандидатот на испитот се оценува 

со: „положил" односно „не положил". Кандидатов 
го положил испитот ако покаже задоволителен 
успех од сите предмети на стручниот исп,ит односно 
На писмениот, усниот и практичниот испит. 

Кандидатот што на стручниот испит ќе покаже 
слаб успех од еден или два предмети, полага по-
правен испит, и тоа најрано во следниот испитен 
срок. 

Стручниот испит може да се полага најмногу 
три пати. Кандидатот што првпат не ќе го положи: 
стручниот испит, може најрано по една година 
повторно да го полага, а ако ни овој пат не ќе го 
положи, може да го повтори и трет пат, но најрано 
за една година^ 

Кандидатот што не ќе го положи стручниот 
регата НИ при третото полагање, губи право на 
Натамошно полагање на стручниот испит. 

Член 10 
На кандидатите што првпат го полагаат струч-; 

имот испит за квалифициран односно висаковали-
фициран нуркач, им припаѓа само надоместок за 
загубената плата ако стручниот испит го полагаат?, 
во местото на запослувањето односно живеењето^ 
Ако стручниот испит го полагаат надвор од местото 
на запослувањето односно живеењето, покрај надеи 
местокот за загубената плата на н Љ им припаѓа 
и надоместок за патните трошоци според важечки-
те прописи. 

Надоместоците од претходниот став паѓаат на 
товар на стопанската организација к а ј која е зано-, 
елен кандидатот. 

Член 11 
За положениот стручен испит за квалифициран 

нуркач испитната комисии издава свидетелство, 
а за положениот стручен испит за висококвалифи-
циран нуркач — диплома. 

Евиденцијата за издадените свидетелства од-
носно дипломи според претходниот; став, ја ВОДЈ4 
Управата за поморство и речен сообраќај. 

Образецот на свидетелството односно дипло-
мата, како и потребните обрасци за водење евиден-
ција од претходниот ,став, ги пропишува Управата 
за поморство и речен сообраќај во согласћост со 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 12 
Стручните испити за хвалифициран и високо-

квалифициран нуркач се полагаат според програ-
мата на градивото што ја пропишува Управата за 
поморство и речен сообраќај. 

Член 13 
На претседателот, членовите и секретарот на 

испитната комисија им припаѓа хонорар за работа 
во испитната комисија. 

Хонорарот од претходниот став и материјалните 
трошоци во врска со работата на испитните ко-
мисии паѓаат на товар на стопанските организам 
дин ка ј кои се запослени кандидатите. 
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Член 14 
По исклучок од одредбите на членот 3 од овој 

правилник, стручната спрема на квалифициран 
нуркач им се признава и: 

1) на нуркачот кој го положил стручниот испит 
за нуркач според прописите што важеле до влегу-
вањето во сила на овој правилник; 

2) на нуркачот кој во Југословенската воена 
морнарица стручно е оспособен за соодветната 
воена специјалност (нуркач); 

3) на нуркачот кој го положил стручниот испит 
за нуркач до 6 април 1941 година според прописите 
што важеле за воената морнарица во бивша Југо-
славија"; 

4) на нуркачот кој го положил стручниот испит 
за приватна нуркачка служба на море пред коми-
сијата на бившата Дирекција на по-морскиот соо-
браќај според прописите од 1938 година; 

5) на нуркачот што има непрекината практична 
работа на работите на квалифициран нуркач со 
најмалку 1000 часови поминати на нуркачки под-

водни работи. 

Член 15 
Стручната спрема на висококвалифициран 

нуркач му се признава и на квалифицираниот 
нуркач кој има практично работено непрекинато 
најмалку 5 години со најмалку 2000 часови поми-
нати на нуркачки подводни работи, ако го положи 
практичниот дел од стручниот испит за висоќоква-
лифициран нуркач до 30 септември 1958 година. 

Член 16 
На нурка,чите што на денот на влегувањето во 

сила на овој правилник се затекнале ,во работен 
однос им се утврдува стручната спрема на зани-
мањето нуркач и за тоа им се издава решение, 
и тоа во срок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

Стручната спрема во смисла на претходниот 
став може да им се утврди и на работниците што 
привремено се наоѓаат вон работниот однос (еви-
дентирани кај бирото за посредување на трудот) 
или на отслужување на воениот срок, ако тоа го 
побараат во срокот во кој се врши утврдувањето 

на стручната спрема на нуркачите. 

Член 17 
Стручната спрема на нуркачите ја утврдуваат 

и за утврдената стручна спрема издаваат решение 
комисиите за утврдување на стручната спрема на 
нуркачите што ги формира Управата за поморство и 
речен сообраќај. 

Комисијата за утврдување на стручната спре-
ма на нуркачите ќе ја утврди стручната спрема на 
Нуркачот врз основа на барањето (пријавата) од 
нуркачот и на поднесените документи за исполнува-

њето на условите за определената стручна спрема, 
пропишани со овој правилник. 

Поблиски објасненија за робота на комисиите 
да утврдување стручната спрема на нуркачите ќе 
Дава Управата за поморство и речен сообраќај во 
согласност со Секретаријатот за трудот на Соју-
зниот извршен совет. 

Член 18 
Против решението на комисијата за утврдената 

стручна спрема, нуркачите можат да и' изјават 
^калба во срок од 15 дена од денот на приемот на 
решението на второстепената комисија што ја фор-
мира Управата за поморство и речен сообраќа!. 

Член 19 ' 
Поблиски упатства за примена на овој правил-

ник ќе пропишува, по потреба,. Управата за помор-
јСтво и речен' сообраќај со согласност од Секрета-
ријатот за трудот на Сојузниот извршен совет. 

Член 20 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

цапува да важи Правилникот за оспособување 

речните ронилци („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр.' 22/46). 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 1408/4 

3 септември 1957 година 
Белград 

Го заменува Секретарот за 
трудот на Сојузниот извршен совет 

Помошник на Државен секретар^ 
Инж. Спасоје Велимировиќ, с. р,; 

517. 
Врз основа на одделот 1 под б) главата XXV на 

Сојузниот општествен план за 1957 година, во вр-
ска со членот И оддел I под а) точка 5 од Уредбава 
за пренесување работите во надлежност на соју-
зните и републичките органи на управата („Слу^ 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за! 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите и од сојузниот Државен се-. 
кретаријаѓг за работи на стоковенот промет, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ 
НА СТОКИ ПО ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ-

ТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. За превоз на натриева база 73% по пругите 

на Југословенските железници , ќе се применува та-. 
рифскиот разред 5, а за превоз на калциум хипо-
хлорит тарифниот разред 13. 

2. Генералната дирекција на Југословенските 
железници ќе го спроведе дополнението на тари-
фата од претходната точка во свесната 2 на Тари-а 
фата за превоз на стоки по пругите на Југословена 
ските железници. 

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

Бр. 648 
31 август 1957 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски 
на Сојузниот извршен совет, 

Милорад Зориќ, с. р. 

518. 
Врз основа на точката VII од Одлуката за одо-

брување инвестициони заеми за изградба кошева 
за пченка без конкурс („Службен листѓ на ФНРЈ'% 
бр, 37/57), а во согласност со сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите, Југословен^ 
ската инвестициона банка пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ОНИ ЗАЕВ1И ЗА ИЗГРАДБА НА КОШЕВИ ЗА) 

ПЧЕНКА БЕЗ КОНКУРС 
1. Југословенската инвестициона банка с,поред 

Одлуката за одобрување инвестициони заеми за; 
изградба кошеви за пченка без конкурс (во ната-
мошниот текст: Одлукана ќе одобрува заеми врз 
основа на барањето што ќе го поднесат стопанските 
организации навслени во точката I од Сликата . 

Барањето за заем се поднесува на обрасците 
ЗУП-1, 2, 3, 4, 11 И 16. што ги издава Југословен-
ската инвестициона банка, и тпеба да содржи по-
датоци пропишани во членот 16 од Уредбата за за^ 
емите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ % 
бр. 31/56) 

И. Заемите според ова упатство ќе се одобрува 
ваат за изградба на еден или повеќе кошеви чијЛ 
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поединечна претсметковна вреднотс не го надми-
нува износот од 3 милиони динари. 

ЈП. Кон барањето за заем заемобарателот место 
инвестициониот елаборат може да поднесе само по-
тврда од органот на управата надлежен за работите 
на селското стопанство на народниот одбор на оп-
штината за количината на пченката од сопствено 
производство во 19-57 година и за сега расположи-
виот простор за сместување. 

IV. Банката ќе одобрува заеми за еден вагон 
простор за сместување на кошеви во износ до 
142.500 динари (пресметковна вредност 150.000 ди-
нари). 

V. Корисниците на заемот се должни во трошо-
ците на инвестициите да учествуваат со сопствени 
средства во височина од 10%, но не се должни да 
депонираат гарантен износ. 

VI. Заеми според ова упатство Банката ќе им 
одобрува на заемобарателите од точката I на одлу-
ката не впуштајќи се во оцената на нивната кре-
дитна способност, со тоа што заемобарателите се 
должни да обезбедат гаранција на народниот одбор 
на општината за уредно отплатување на заемот. 

VII. З а ш и според ова упатство ќе одобруваат 
сит,е филијали на Југословенската инвестициона 
банка. 

VIII. Филијалите на Југословенската инвести-
циона банка ќе примаат барања за заем според ова 
упатство само, до 30 септември 1957 година, со тоа 
што користење по одобрените заеми ќе дозволува 
до 31 декември 1957 година, 

IX. Ова упатство влегува во сида со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 715 
в септември 1967 година 

Белград 

Југословенска инвестициона банка 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор, 
Аугустин Папиќ, с. р. Никола Минчев, е. р. 

519. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Правилникот 

за стручната спрема на работниците на трговските 
претпријатија и трговките дуќани, како и на тр-
говските деловни единици („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/55), во врска со членот 12 оддел II 
точка 2 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
а ^во согласност со" сојузниот Државен секретари-
јат за работи на стоковниот промет и со Секрета-
ријатот'за трудот на Сојузниот извршен совет, Со-
јузот на трговските комори на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАВИ-
ВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА 
СО ОПИС НА ОСНОВНИТЕ РАБОТИ НА ОД-

ДЕЛНИ ЗАНИМАЊА 
1. Во Решението за занимањата на работниците 

во трговијата со опис на основните работи на од-
делни занимања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
38/5-6 и 45/5-8) во точката I по текстот под бр. 50 се 
додава текст под бр, 50а, кој гласи: 

,,50а) трговски помошници за продажба на ве-
сници, списанија, канцелариски прибор и книжар-
ски стоки,". 

По текстот под бр. 53 се додава текст под бр. 
53а, кој гласи: 

,,53а) продавач за бои, лакови и хемикалии,". 
По текстот под бр. 66 се додава текст под бр. 

66а, кој гласи: 
,,бба) продавач за семенски стоки,". 
По текстот под бр. 76 се додава текст под бр. 

76^, кој гла-си: 
,,76а) трговски помошник за тутунски произво-

ди и галантериски стоки од разни струки,". 
По текстот под бр. НО се додава текст под бр. 

111—119, кој гласи: 
„111) продавач за галантериски стоки, база р ски 

стоки ц играчки, 
112) трговски помошник за галантериска стоки, 

базарски стоки и играчки,. 
113) трговски работоводител за галантериски 

стоки, базарски стоки и играчки, 
114) продавач за дрогериеки стоки, 
115) трговски помошник за дрогериеки стоки, 
116) трговски работоводител за дрогериски 

стоки, 
117) продавач за храна за добиток, 
118) трговски помошник за храна за добиток, 
119) откупувач на алкохолни пијалоци." 
2. Во точката II по текстот под бр. 21 се додава 

текст под бр. 22, кој гласи: 
22) за откупувачот на алкохолни пијалоци - 4 

степен на квалифициран работник." 
3. Во точката III по текстот под бр. 21 се дода-

ва текст под бр. 22, кој гласи: 
„22) на откупувачот на алкохолни пијалоци — 

организирање на откуп на сите видови алкохолни 
пијалоци; склучување договори; утврдување на 
квалтитетот; преземање стоки според квалитетот, 
количината и видот; вршење надзор над сместува-
њето; чување и транспорт на стоки." 

4. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 4930 
31 август 1957 тодина 

Белград 

Сојуз на трговските комори на ФНРЈ 

Претседател на управниот 
Генерален секретар, одбор, 
Ристо Бајалски, с.р. Никола Џуверовиќ, с. Рч 

По извршеното сравнување, со изворниот текст 
утврдено е цека во текстот на Општите услови за 
испорака на електрична енергија, кои се составен 
дел од Правилникот за општите услови за испорак-а 
нч електрична енергија, објавен во Додатокот на 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/57, се поткраднати 
долу наведените грешки, та се дава 

И С ТП Р А Н К А 
НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
Во точката 19 став 1 наместо зборот: „искљу-

чити" треба да стои: „укључити". 
Во точкава 28 наместо зборовите: „поред коли-

чине енергије сваки поедини месец", треба да 
стои: „поред количине ен е-л гол" е за сваки по1 едипи 
месец". 

Од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 
извршен совет, 6 септември 1957 година, Белград. 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републико Србије" 

во бројот 33 од 3 август 1967 година објавува: 
Одлука за воведување конкурс за запишување 

нови студенти на определени факултети од Универ-
зитетот во Белград во училишната 1967/58 година; 

Решение за оснивање Специјална болница за 
детска парализа и коскено-зглобна туберкулоза; . 

Наредба за забрана на оснивањето откупни ста-
ници за купување и промет на селскостопаски про-
изводи: 

Упатство за измени и дополненија "на Упатство-
V то за манипулација со превозните исправи во јав-

ниот меѓумесен автобуски сообраќај на територијата 
на НР Србија; 

Правилник з а задолжителната минимална учи-
лишна претспрема на глувонемите ученици во сто-
панството; 

Правилник за полагање испити на приватните 
ученици; 

Правилник за полагање на завршниот испит во 
стручните училишта со практична обука; 

Одлука за посебните норми на придонесот за 
здравствено осигурување; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на букината шума на планината Бориковац; 

Измени и дополненија на ПТ. конкурс за давање 
инвестициони заеми' од средствата на инвестицио-
ниот фонд на НР Србија. 

Во бројот 34 од 10 август 1957 година објавува: 
Одлука за начинот на привремено оснивање ор-

ган на управувањето со Уметничката академија и 
со академиите во нејзиниот состав; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
приватните угостителски дуќани. 

Во бројот 35 од 17 август 1957 година објавува: 
Упатство за стопанските дејности кои можат 

како споредни да се вршат во угостителските ду-
ќани; 

Статут на Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Белград. 

Во бројот 36 од 24 август 1957 година објавува: 
Правилник за надзорот над прометот на дрва. 
Во бројот 37 од 29 август 1957 година објавува: 
Одлука за распишување општи избори за од-

борници на патролните одбори; 
Решение за именувања Републичка комисија за 

спроведување на изборите за одборници на народ-
ните одбори; 

Одлука за утврдување обрасците во постапката 
за избирање одборници на народните одбори; 

Наредба за забрана на ловот на риби во Вла-
с н и к о Езеро. 

^о бпојот 38 од 2 септември 1957 година обја-
вува. 

Решение за именување членови на околиските 
изборни комисии за споове^рр.њ.е на изборите за 
одборници на наполните одбори; 

Решение за и м е ^ ^ р њ е Покраинска и з б р к а ко-
мисија; 

Решение за именување Обласна тпбоонг, коми-
сија за спроведување на избори и на отповик на 
одборници на народните одбори; 
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Решение за именување околиски изборни коми-
сии за раководење со изборите за одборници на на-
родните одбори на подрачјето на Автономна Покра ј 
ина Војводина; 

Исправка на Решението за оснивање Дом за 
тешко умно заостанати деца и младина во Извор. 

Во бројот 39 од 7 септември 1957 година обја-
вува: 

Цравилник за оснивањето, организацијата и 
работата на антитуберкулозните диспанзери; 

Наредба за забрана на оснивањето на откупни 
станици за купување и промет на селскостопански 
производи; 

Решение за именување изборни комисии за око-
лиите: Приштина, Призрен, Пеќ, Гњилане и Косов-
ска Митровица за спроведување избор и отповик 
на одборници на народните одбори. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 

ХРВАТСКЕ 
„Народно новине", службени лист Народне Ре-

публико Хрватска вб бројот 39 од 9 август 1957 го-
дина објавуваат: 

Закон за Вишата школа за социјални работни-
ци во Загреб; 

Закон за надзорот над производството и про-
метот на посадочен овошен и лозен материјал; 

Одлука за распишување општи избори за од-̂  
борници на народните одбори; 

Одлука за нормите на придонесот за кадрови во 
стопанството за 1957 година; 

Решение за именување околиски изборни ко-
мисии за спроведување на изборите за одборници 
на народните одбори 

Во бројот 40 од 15 август 1957 година објаву-
ваат: 

Правилник за начинот на вршење стаж на ве-
теринарите; 

Наредба за задолжителното пријавување на ма-
ларијата; 

Наредба за зоните за лов на сунѓери и за нив-
ната наЈмала големина, под која не смее да се лови 
и да се пушта во промет. 

Во бројот 41 од 21 август 1957, и во бројот 42 од 
29 август 1957 година нема службен дел. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републико Словеније" во 
бројот 26 од 25 јули 1957 година објавува: 

Уредба за Фондот на НР Словенија за унапре-
дување на издавачката дејност; 

Одлука за нормите на придонесот за кадрови 
што го плаќаат во 1957 година стопанските занает-
чиски дуќани и стопанските гостилници, како и 
приватните сопственици на моторни возила и бро-
дови што се занимаваат со јавен превоз; 

Одлука за конкурсот за примање нови студентс! 
на Факултетот за општа т е м н и н а и стоматологија 
на Унивеоезитетот во Љубљана; 

Решение за престанок со работа на Селскостчн 
ланскиот имот Пшат како установа со самостојно 
финансирање; 

Решение за измена на составот на Советот за 
ШКОТГР̂РО на НР Словрнша; 

Решение за измена на составот на Советот за; 
култура и просвета на НР Словенија; 
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Решение за измена на составот на Советот за 
социјална заштита на НР Словенија; 

Решение за именување помошни^ на државниот 
секретар во Државниот секретаријат за правосудна 
управа на НР Словенија; 

Решение за именување членови на управниот 
одбор на фондот на НР Словенија за кадрови во сто-
панството; 

Наредба за претходното образование на учени-
ците во стопанството и на учениците на стручните 
училишта со практична обука. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службен!/! лист Народне Републико Боеле и 
Херцеговине" во бројот 28 од 26 јули 1957 година 
објавува: 

Указ за прогласување. на Законот за избирање 
и отповик на одборниците на народните одбори; 

Одлука за помилување на осудените лица; 
Правилник за измени на Правилникот за ди-

пломскиот испит во средните стручни училишта: 
Наредба за назначување канцеларии и помо-

шни службеници во редовните судови; 
Наредба за назначување канцелариски и помо-

шни службеници во редовните судови; 
Наредба за назначување канцелариски и помо-

шни службеници во стопанските судови; 
Наредба за измени и дополненија на Наредбата 

за занаетчиските дејности што се сродни и за зана-
етчиските дејности што се дополнуваат меѓу себе. 

Во бројот 29 од 2 август 1957 година објавува: 
Правилник за завршниот испит во мајсторските 

и рударско-надзорничките училишта; 
Објава на Изборната комисија на НР БиХ за по-

тврдената кандидатура за избори за народен прате-
ник на Републичкиот собор на Народното собрание 
на НР Босна и Херецеговина. 

Во бројот 30 од 9 август 1957 година објавува: 
Одлука за условите за намалување катастар-

скиот приход од земјиштето поради намалување 
на приносот; 

Одлука за посебниот додаток за посебни услови 
на работата на асистенти^ и стручните соработ-
ници на Универзитетот во Сараево; 

Одлука за конкурсот за упис на определен број 
нови студенти на Медецинскиот, Ветеринарскиот и 
Техничкиот факултет на Универзитетот во Сара-
ево во училишната 1957/58 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за посебниот додаток на учителите што работат во 
вежбалните уна учител ските школи; 

Одлука за дополнение на Одлуката за овласту-
вање на Координациониот одбор на Извршниот со-
вет на НР БиХ за донесување решенија и одлуки 
во определените работи од надлежноста на Извр-
шниот совет на НР БиХ; 

Одлука за примањата во натура што се составен 
дел на платата на осигуреникот и за определување 
нивната панична вредност; 

. Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за прогласување на Урбанистичкиот завод на 
НР БиХ во Сараево за установа со самостојно фи-
нансирање: 

Решение за престанокот на ма-ндатот на имену-
ваните и делегираните членови и за именување 
нови членови на републичките совети. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА РОДНЕ РЕИУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 
IX) бројот 14 од 25 јули 1957 година објавува' 

Наредба за ограничување на риболовните спра-
ви,̂  за забрана на вршењето на спортски риболов 
ноќе, за видот на јадиците и за најголемиот број 
парчиња дневен улов; 

Наредба за вршење стопански риболов во теку-
штите води или планинските езера; 

Наредба за ловостојот и за најмалите должини 
на рибите под кои не смее да се лови ниту да се 
пушта во промет; 

Правилник за управување со републичкиот фонд 
заг унапредување на рибарството; 

Упатство за издавање посебни ловишта на ко-
ристсње; 

Во бројот 15 од 31 јули 1957 година објавува: 
Одлука за прогласување на Законот за измени 

и дополненија на Уставниот закон за основите на 
општественото и политичкото устројство на Народ-
на'Република Црна Гора и за републичките органи 
на власта, со текст од истиот закон; 

Пречистен текст на Уставниот закон за осно-
вите на општественото и политичкото устројство на 
Народна Република Црна Гора и за републичките 
органи на власта; 

Указ за прогласување на Законот за народните 
одбопи на општините со текст од истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за поделба на 
Народна Република Црна Гора на општини, со 
текст од истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за избира-
њето и отповикот на одборниците на народните од-
бори на општините, со текст од истиот закон; 

Уредба за извршување на општествените пла-
нови и буџетите на народните одбори на укинатите 
општини за 1957 година; 

. Одлука за определување бројот на одборниците 
и за начинот на оснивањето на народни одбори на 
новите општини и за постапката за преземање на 
имотните права и обврски, архиви и инвентарот на 
укинатите општини. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

512. Уредба за Институтот за општествени 
науки — — — — — — — — — 705 

513. Наредба за документацијата што се под-
несува место инвестициониот елаборат 
според барањата за заеми без конкурс за 

набавка на определена опрема - - — 706 
514. Наредба за документацијата што опреде-

лените занаетчиски стопански организа-
ции можат да ја поднесат место инвести-
ционите елаборати по заемите за инве-
стиции - - - - - - - - - 706 

515. Наредба за условите и начинот на про-
дажбата на странски средства за плаќање 

на граѓаните - - - - - - - - 707 
516. Правилник за стручната спрема на нур-

качите - - - - - - - - - — 708 
517. Наредба за дополнение на Тарифата за 

превоз на стоки по пругите на Југосло-
венските железници - - — - - 709 

518. Упатство за условите за одобрување ин-
вестициони заеми за изградба на кошеви 

за пченка без конкурс — — — — — 709 
519. Решение за дополненија на Решението 

за занимгњата на работниците во тргови-
јата со опис на основните работи на од-
делни занимања — — — — — — 710 
Исправка на општите услови за испорака 

на електрична енеогша - - - - — — 710 
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