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288. 
Врз основа н а чл. 1 ст. 3 од Уредбата, за баниште 

и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 4/64), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА Б А Н К А З А НАДВОРЕ-

Ш Н А ТРГОВИЈА 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ / 

Член 1 
Се оснива Југословенска банка за надворешна 

трговија (во натамошниот текст: Банката) , со седи-
ште во Белград. 

Банката при своето работење може да употре-
бува скусен назив, ко ј ќе се утврди со статутот на 
Банката. 

Член 2 
Банката е самостојна стопанска организација со 

одделна положба. 
За Банката в а ж а т одредбите од Уредбата за 

банките и штедилниците, доколку со оваа уредба ќе 
е определено поинаку. 

Член 3 
Банката има својство на правно лице. 
Банката работи врз о-снова на оваа уредба и 

својот статут, придржувајќи се за прописите што 
важат . 

Член 4 
Банката може да оснива свои филијали , експо-

зитури, претставништва и агенции во земјата и во 
странство. ^ 

Член 5 
На службениците и работниците на Банката 

сообразно се применува Уредбата за звањата и п л а -
тите на службениците и работниците на Народната 
банка на Ф Н Р Ј („Службен лист н а Ф Н Р Ј " , бр. 6/54). 

II. ПРЕДМЕТ НА Р А Б О Т Е Њ Е Т О 
Член 6 

Банката се занимава со следните работи: 
1) прибира слободни парични средства н а сто-

панските организации што се занимаваат со надво-
решнотрговска дејност; 

2) им дава кусорочни кредити на домашни сто-
пански организации што вршат работи на надво-
решна трговија; 

3) ја кредитира и финансира изведбата на инве -
стициони работи на домашни стопански организации 
во странство; 

4) го кредитира и финансира учеството на дома-
шн,и стопански организации во странски друштва 
и непосредно учествува во такви друштва; 

5) врши банкарски работи во земјата и во стран-
ство за сметка на своите комитенти и кореспонденти; 

6) им издава банкарски гаранции на странски 
фирми и на домашни стопански организации за 
сметка на своите комитенти; 

7) врши работи в о - в р с к а со давањето олесне-
нија на стопанските организации според прописите 
што важат , а со цел да се унапреди надворешната 
трговија; 

8) врши по потреба и други работи за своја 
сметка или за сметка на своите комитентот, а во 
Склад со одредбите од својот статут; 

9) врши и други работи што ќе ги определи 
Сојузниот извршен совет. 

Член 7 
Банката може да стапува во кредитни и други 

деловни односи со странство. 
Банката може да има текушта сметки во стран-

ство. 
Член 8 

Ба-нката има свои обртни средства. 
Обртните средства потребни за оснивањето и 

работата на Банката ги обезбедува Сојузниот и з -
вршен совет. 

Средствата потребни за нејзината работа Б а н -
ката ги обезбедува уште и : 

1) од редовните и одделните кредити к а ј Народ-
ната банка на Ф Н Р Ј ; 

2) од депозитите и другите средства што ги д р -
ж а т стопански организации при Банката ; 

3) од странски кредити; 
4) од учеството во надворешнотрговските р а -

боти. 
Банката е овластена да д р ж и фондови од надво-

решнотрговските претпријатија . 

III. ОРГАНИ Н А Б А Н К А Т А 
Член 9 

Органи на Банката се управниот одбор и г е -
нералниот директор. 

1. Управен одбор 
Член 10 

Со Банката управува управниот одбор. 
Во делокруг на управниот одбор спаѓаат: 
1) донесување на банчиниот статут што го одо-

брува Сојузниот извршен совет; 
2) решавање з а доделување кредити; 
3) решавање за финансирањето на стопански 

организации во нивните работи со странство; 
4) решавање за финансирање учеството на сто-

пански организации во странски претпријати ја и 
друштва; 

5) решавање за непосредното учество на Б а н -
ката во странски претпријатија и друштва; 

6) решавање за задолжувањето на Банката в о 
земјата и во странство; 

7) решавање за отворање фили јали , експози-
тури, претставништва и агенции во земјата и в о 
странство, како и за нивниот делокруг и овластенија; 

8) решавање за здобивањето со имот, со отуѓу-
в а њ е или пренесување на имот; 

9) решавање за употреба на банчините фондови; 
10) донесување план на приходите и расходите, 

годишна завршна сметка и годишен извешта ј з а 
работењето на Банката ; 

11) решавање за отпишување на ненаплативи 
банчини побарувања; 

12) донесување дополнителни прописи за при-
мена на платниот систем и регулирање други с л у -
ж б е н и ч к и односи во Б а н к а т а за кои п о в л а с т е н а ' 
Банката ; " ' А 

13) решавање и з а други начелни "прашања од 
работењето на Банката што во делокруг на управ -
ниот одбор ќе бидат ставени со статутот на Банката 
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Член 11 
Управниот одбор на Банката го сочинуваат прет-

седател, (потпретседател и 21 член. 
Претседателот, потпретседателот и 4 члена на 

управниот одбор ги именува Сојузниот извршен со-
вет на ДЕ е годиди. 

- Генералниот директор е член на управниот од-
бор според својата положба. 

Другите 16 членови на управниот одбор ги изби-
раат на две години собранијата на стопанските ко-
мори и на сојузите на стопанските комори, според 
каучот што ќе го определи Сојузниот извршен совет. 

Избирањето во управниот одбор и членството 
во него е лично. 

Член 12 
Една половина од членовите на управниот одбор 

се обновува секоја година според одредбите од Бан-
чиниот статут. 

Член 13 
Сојузниот извршен совет може да го смени прет-

седателот, потпретседателот и именуваните членози 
на управниот одбор и пред истекот на времето за кое 
се име.нувани. 

Собранијата на стопанските комори и на соју-
зите на стопанските комори можат да ги отповикат 
членовите на управниот одбор, избрани во смисла 
на чл. 11 ст. 4 од оваа уредба, и пред да истече 
времето за кое се избрани, но едновремено мораат 
на нивните места да изберат нови членови на управ-
ниот одбор. 

Член 14 
Управниот одбор донесува одлуки на седници. 
Ако не се сложи со одлуката на управниот од-

бор, генералниот директор на Банката може да 
бара во срок о три дена по нејзиното донесување 
Сојузниот извршен совет да ја реши работата што 
е предмет на одлуката. 

Во случајот од претходниот став генералниот 
диргктор на Банката може да го запре извршу-
вањето на одлуката на управниот одбор до донесу-
вањето на решение од Сојузниот извршен совет. Ако 
сојузниот извршен совет не донесе решение во срок 
од еден месец од поднесеното барање, одлуката на 
управниот одбор останува во важност. 

Членовите на управниот одбор можат да му 
изнесат на Сојузниот извршен совет свои противраз-
лози во врска со поднесеното барање од генерал-
ниот директор на Банката. 

Член 15 
Меѓу членовите на управниот одбор на Бан-

ката се формира извршен одбор. 
Управниот одбор може да го овласти извршниот 

одбор или генералниот директор во целост (или 
делум да решава по работите од чл. 10 на оваа 
уредба, освен во поглед работите од точ. 1 и 8—12. 

Извршниот одбор донесува одлуки по сите ра-
боти на Банката врз основа на важечките прописи 
на Банчиниот статут, како и врз основа на начел-
ните одлуки и овла-стенијата од управниот одбор. 

Извршниот одбор го сочинуваат претседателот 
на управниот одбор, генералниот директор и три 
,члена на управниот одбор што ќе ги избере управ-
ниот одбор. 

2. Генерален директор 
Член 16 

Генералниот директор раководи со работата и со 
работењето на Банката врз основа на прописите што 
важат, статутот на Банката, како и решенијата и 
овластенијата од управниот одбор на Банката. 

Член 17 
При раководењето со работата и со работењето 

на Банката, на генералниот директор му помагаат 
кхомошниците генерлни директори и директорите. 

Генералниот ,директор, во случај на спреченост, 
го заменува еден од неговите помошници што ќе 
го определи тој. 

Член 18 
Генералниот директор и неговите помошници ги 

Назначува и разрешува Сојузниот извршен совет. 

Директорите ги назначува и разрешува гене-
ралниот директор во согласност со управниот одбор 
на Банката. 

Другите службеници и работници ги назначува 
и разрешува генералниот директор на Банката. 

IV. ПОТПИШУВАЊЕ НА БАНКАТА 
Член 19 

Потпишувањето на Банката се врши на тој на -
чин што под нејзиниот испечатен, натиснат или 
испишан назив, со означување на нејзината деловна 
единица, се ставаат потписи од две лица овластени! 
да ја потпишуваат Банката врз основа Ѕа нејзиниот 
статут, односно одлуката на управниот одбор. 

Овлстението за потпишување на Банката може 
да биде ограничено ,на определени работи. 

Банката може да ја потпишува и самиот генера-
лен директор. 

V. КНИГОВОДСТВЕНА СОСТОЈБА, ЗАВРШНА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 

Член 20 
Банката ја утврдува својата книговодствена со-

стојба по истекот на секој месец. 
Банката е должна да ја испраќа својата книго-

водствена состојба до Главната централа на Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

Член 21 
Банката ја утврдува својата годишна завршна 

сметка и изработува годишен извештај за своето 
работење. 

Завршната сметка на Банката и годишниот из-
вештај му со поднесуваат на одобрување на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Бнката е должна еден примерок од годишната 
завршна сметка и од годишниот извештај да и до-
стави на Главната централа на Народната банка на 
ФНРЈ. 

Банката е должа одобрената годишна завршна 
сметка и кусиот из-вод од годишниот извештај да 
го објави во „Службен лист на ФНРЈ" во срок од 
еден мзсегЈ од денот кога ќе го одобри Сојузниот 
извршен совет. 
VI. ИЗВОРИ НА ПРИХОДИТЕ И НИВНА РАСПО-

ДЕЛБА 
Член 22 

Приходи на Банката се: дел од интересот по да-
дените кредити што го определува Сојузниот извр-
шен совет, провизијата и трошоците што ги напла-
тува Банката за услугите во банканрските работи 
и други приходи на Банката. 

Расходите на Банката се лични и материјални 
издатоци и други расходи. ' 

Своите расходи Бан-ката ги покрива со своите 
приходи. 

Годишниот план на приходите и расходите на 
Банката го донесува управниот одбор на Банката 
со одобрение од Сојузниот извршен совет. 

Член 23 
Расподелбата на вишокот на приходите над 

расходите се врши на Банчините фондови според 
одредбите на Банчиниот статут, откога претходно ќе 
се уплати определен процент во резервниот фонд. 

Процентот што ќе се уплатува во резервниот 
фонд го определува Сојузниот извршен 'совет. 

Вишокот на расходите над приходите (загубата) 
се покрива првенствено од резервниот фонд на 
Банката. 

Член 24 
Резервниот фонд служи во прв ред за покритие 

на евентуалните загуби што ќе произлезат од рабо-
тењето на Банката. 

^Средствата од резервниот фонд можат да се упо-
требат за други цели само со претходна согласност 
од Сојузниот извршен совет. 

Кога средствата од резервниот фонд не се до-
статочни за покритие на станатата загуба, Банката 
ќе му поднесе на Сојузниот извршен совет предлог 
за начинот на покритието ма оваа загуба. 
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VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Членз 25 

До собранието на стопанските комори и на со-
јузите на стопанските комори, нивните управни од-
бори ќе именуваат времени членови на управниот 
одбор на Банката на местата на членовите што ги 
избираат стопанските комори и сојузите на стопан^ 
вкие комори според одредбата од чл. 11 ст. 4 од оваа 
уредба. 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја^ 

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

Р.п. бр. 216 
44 јуни 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

289. 
Врз основа на чл. 30 од Законот за јавното 

обвинителство, во врска со чл. 11 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, ф а з н и о т извр-
шен совет донесува 

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

ЗА ЗВАЊАТА и ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ 

Во Уредбата за звањата и платите на јавните 
обвинители („Службен лист на ФНРЈ", бо. 21/52) 
се вршат измени и дополненија, така што пречи-
стениот текст да гласи: 

УРЕДБА 
за платите на јавните обвинители, нивните 

заменици и стручните обвинителства 
Член 1 

На јавните обвинители и на нивните заменици, 
како и на стручните соработници во јавните обви-
нителства, се определува плата според одредбите 
од оваа уредба. 

Платата на сојузниот јавен обвинител се опре-
делува со одделен пропис. 

Член 2 
Формите на платата на јавните обвинители и на 

нивните заменици, како и на стручните соработници 
се основна плата и дополнителна плата. 

На јавните обвинители им припаѓа и положаен 
додаток. 

Основната плата на јавните обвинители, нивни-
те заменици и стручните соработници се определу-
ва во границите на скалата на платните разреди од 
чл. 4 на Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи. 

Член 3 
Одредбите од Основната уредба за звањата и 

платите на службениците на државните органи ќе 
се применуваат и за јавните обвинители и нивните 
заменици, како и за стручните соработници во јав-
ните обвинителства доколку со оваа уредба ве е 
поинаку определено. 

Плати на јавните обвинители и на нивните 
заменици 

Член 4 
Звањата на јавните обвинители и на нивните 

заменици се распоредуваат во следниве платни ра-
зреди: 

1) звањето на околиски јавен обвинител и на 
негов заменик — од XI до V платен разред за-
клучно; 

2) звањето заменик на окружниот обвинител -
од X до IV платен разред заклучно; 

3) звањено окружен јавен обвинител — од X до 
III платен разред заклучно; 1 

4) звањето заменик на републичкиот јавен обви-
нител и заменик на јавниот обвинител на Автономна 
Покраина Војводина — од VI до III платен разред 
заклучно; 

5) звањето републички јавен обвинител и јавен 
обвинител на Автономна Покраина Војводина — во 
II и I платен разред; 

6) звањето заменик на сојузниот јавен обвини-
тел — од IV7 до I платен разред заклучно. 

Републичкиот јавен обвинител и јавниот обви-
нител на Автономна Покраина Војводина се распо-
редуваат во I платен разред кога ќе наполнат 21 
година служба која се признава за напредување. 

Член 5 
Јавните обвинители и нивните заменици кои не-

маат правен факултет се распоредуваат до VIII пла-
тен разред заклучно. 

Ако јавните обвинители и нивните заменици, 
кои немаат правен факултет, а се наоѓаат во VIII 
или во некој повисок платен разред, завршат пра-
вен факултет, ќе се распоредат во платниот ра-
зред на своето звање според годините на службата 
признаени за напредување. 

Член 6 
Дополнителните Плати на јавните обвинители 

и на нивните заменици изнесуваат месечно: 
1) за околиските јавни обвинители и за нивни-

те заменици — од 2.000—4.000 динари; 
2) за окружните јавни обвинители и за кивни^ 

те заменици — од З.ООО—5.000 динари; 
3) за замениците на републичкиот јавен обвини-

тел и за замениците на јавниот обвинител на Авто-
номна Покраина Војводина — од 5.000—7.000 динари; 

4) за замениците на сојузниот јавен обвинител 
- од 7.ООО—10.000 динари. 

Височината на дополнителната плата во грани-
ците на износите од претходниот став ја опреде-. 
лува јавниот обвинител надлежен за назначување, 

На околиските јавни обвинители и на нивните 
заменици во определени места сојузниот јавен обви-
нител може во согласност со Сојузниот извршен со-
вет да им определи и поголема дополнителна плата 
од 4.000 динари. 

Дополнителната плата на републичкиот јавен 
обвинител и на јавниот обвинител на Автономна 
Покраи,на Војводина ја определува сојузниот јавеа 
обвинител во согласност со Сојузниот извршен 
совет. 

Член 7 
Положајниот додаток на јавните обвинители из-

несува: 
1) на околискиот јавен обвинител — од 

1.000—2.000 динари месечно; 
2) на окружниот јавен обвинител — од 

2.000—6.000 динари месечно. 
Во границите на овие износи, на околискиот и 

окружниот јавен обвинител височината на положај-
ниот додаток им ја определува републичкиот јавен 
обвинител односно јавниот обвинител на Автономна 
Покраина Војводина. 

Положајниот додаток на републичкиот јавен 
обвинител и на јавниот обвинител на Автономна 
Покраина Војводина го определува Сојузниот јавен 
обвинител во согласност со Сојузниот извршен 
совет хлен 8 

На јавните обвинителна и на нивните заменици 
им се определува платниот разред според годините 
на службата кои според одредбите од Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на 
државните органи им се признаваат за напреду-
вање, 

9 
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Околиските и окружните јавни обвинители и 
нивните заменици се распоредуваат во почетниот 
платен разред на своето звање ако немаат повеќе 
од шест години служба. 

Заменикот на републичкиот јавен обвинител и 
на јавниот обвинител на Автономна Покраина Вој-
водина се распоредуваат во почетниот платен раз-
ред на сзоето звање ако немаат повеќе од 12 го-
дини служба. 

Замениците на Сојузниот јавен обвинител се ра-
споредуваат во почетниот платен разред на своето 
з в а ^ е ако земаат повеќе од 15 години служба. 

Ако јавните обвинители и нивните заменици 
имаат повеќе години служба отколку што е предви-
дено во претходните ставови, ќе се распоредат во 
натамошните платни разреди според годините на 
службата. 

Времето што ќе преостане при определувањето 
на платниот разред на јавните обвинители и на нив-
ните заменици, им се засметува за добивање на-
редниот платен разред. 

Џ 

Член 9 ^ 
Јавните обвинители и нивните заменици напре-

дуваат во истото звање со добивање повисок платен 
р а сред врз основа на годините на службата. 

За добивање непосредно повисок платен разред 
потребно е јавниот обвинител односно неговиот за-
меник да помине три години во понизок платен ра-
з р е з 

Член 10 
За звањето околиски јавен обвинител и заменик 

околиски јавен обвинител постојат две период ски 
повишици во V платен разред. Секоја периодска 
нов'/:-пица (изнесува 700 динари месечно. 

Периодските повишици се даваат по службена 
должност по секои пет години ефективна служба. 

Член 11 
Ако заменик на јавен обвинител се назначува 

за јавен обвинител на пониско јавно обвинителство, 
го задржува платниот разред на своето поранешно 
звање, ако е тој повисок. 

Плати на стручните соработници 
Член 12 

Лицата што се назначуваат^ за приправници во 
јавното обвинителство, се распоредуваат во XIV 
платен разред. 

Референтите во јавното обвинителство се ра-
споредуваат и напредуваат од XIII до VI платен раз-
ред заклучно според одредбите од Основната уред-
ба за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи. 

Член 13 
Звањето секретар во јавните обвинителства се 

распоредува од X до IV платен разред заклучно. 
По исклучок, секретарите во Сојузното јавно 

обвинителство можат да се распоредат и во III пла-
тен разред, ако поминале три години во IV платен 
разред, ако имаат 24 години служба која се призна-
ва за напредување и ако се истакнуваат со стручни 
способности. 

Секретарите во јавните обвинителства се ра-
споредуваат зр платните разреди и напредуваат до 
VI платен разред под истите услови како и замени-
ците на окружните јавни обвинители. 

Член 14 
За унапредување на референтите во IX платен 

разред и за унапредување на секретарите во V одно-
сно III платен разред потребна е согласност од над-
лежниот државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

Претходна согласност^ од надлежниот државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет 
потребна е и кога некое лице се назначува за се-
кретар, а ги т.-опол нува условите да биде распореде-
но во V или III платен разрез 

Оваа согласност не е потребна кога за секрета,р 
се назначува лице кое веќе се наоѓа во V или не-
кој повисок платен разред. 

Член 15 
Дополнителната плата на стручните соработни-

ци во јавните обвинителства изнесува лај малу 1.500 
динари месечно. 

Поблиски прописи за дополнителните плати за 
стручните соработници во јавните обвинителства до-
несува Сојузниот извршен совет. 

Член 16 
Секретарите што не ќе бидат унапредени во V, 

платен разред, како и референтите што не ќе би-
дат унапредени во IX платен разред или ќе останат 
во завршниот платен разред на своето звање, до-
биваат периодски повишици според одредбите од 
Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи. 

Преодни и завршни одредби 
Член 17 

Стручните соработници во околиските и окруж-
ните јавни обвинителства што се распоредени во 
звањата од Основната уредба за звањата и платите 
на службениците на државните органи, стануваат? 
референти и го задржуваат платниот разред во коЈ 
се наоѓаат. 

Стручните соработници во јавното обвинител-
ство на Автономна Покраина Војводина и во пови-
соките јавни обвинителства, што се наоѓаат во зва-
њето референт или виши референт стануваат ре-
ференти, ако не бидат назначени за секретари. 

Стручните соработници во покраинсното јавно 
обвинителство и во повисоките јавни обвинител-
ства што се наоѓаат во звањето советник или виши 
советник, стануваат секретари и го задржуваат пла-
тниот разред што го имаат, ако според одредбите 
за распоредувањето на секретари би добиле пони-
зок платен разред. 

Член 13 
Постарите помошници и помошниците во јавни-

те обвинителства, при преведеното на. нови звања 
според одредбата од чл. 39 од Законот за јавните 
обвршителства, го задржуваат досегашниот платен 
разред ако е тој повисок од платниот разред што 
би го добиле според новото звање. 

Затечените помошници во Сојузното јавно обви-
нителство што ќе бидат преведени во звањето се-
кретар ја задржуваат досегашната основна и допол-
нителна плата и напредуваат како замениците на 
републичкиот јавен обвинител. 

Член 19 
Решенија за напредување на јавните обвините-

ли, нивните заменици и стручните соработници во 
повисок платен разред, како и решенија за период-
ските повишици, донесува јавниот обвинител што е 
надлежен за нивно назначување. 

Член 20 
Платите според оваа уредба течат од првиот ден 

во наредниот месец по влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Член 21 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за звањата и платите на 
јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 21/52) со сите подоцнешен измени и дополне-
нија. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

Р. П. бр. 198 
23 јуни 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

^ Јосип Броз-Тито, с. р. 
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290. 
Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-

ните службеници, чл. 62 од Законот за судовите и 
"чл. 43 од Загчзч/,т за стопанските судови, во врска 
со чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ НА НАРОДНИТЕ 

СУДОВИ 
Во Уредбата за платите на судиите, на народ-

ните судови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52) 
со вршат измени и дополненија, така што пречи-
стениот текст да гласи: 

УРЕДБА ' 
з а платите на с у д и и т е и стручните соработ-

н и ц и в о с у д о в и т е 
Член 1 

На претседателите и судиите на редовните и 
стопанските судови и на стручните соработници во 
тие судови се определува плата според одредбите 
од оваа уредба. 

Платата на претседателот на Сојузниот врхо-
вен суд се определува со одделен пропис. 

Член 2 
Формите на платата на судиите и стручните со-

работници во судовите се основна плата и допол-
нителна плата. 

Н,а претседателите на судовите како и на се-
кретарот во Сојузниот врховен суд и во Врховниот 
стопански суд определен покрај работите од своето 
звање да врши и работи од судска администрација 
им припаѓа и поле жаен додаток. 

Основните "илг ти на судиите и стручните сора-
ботници се определуваат во границите на скалата 
н а платните разреди од чл. 4 на Основната уредба 

' за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи. 

Член 3 
Одредбите од Основната уредба за звањата и 

платите на службениците на државните органи ќе 
се применуваат на судиите и стручните соработ-
ници во судовите доколку со оваа уредба не е пои-
наку определено. 

Платите на судиите 
Член 4 ' 

Звањата на судиите на редовните и стопански-
те судови се распоредуваат во следниве платни ра -
зреди: 

1) звањето судија на околиски суд — од XI до 
V платен разред заклучно; 

2) звањето судија на окружен редовен и стопан-
ски суд - од X до IV платен разред заклучно; 

3) звањето судија на републички врховен суд; 
и на Врховниот суд на Автономна Покраина Вој-
вод,ина, како и звањето судија на виши стопански 
суд - од IV до III платен разред заклучно; 

4) звањето судија на Сојузниот врховен суд и 
Врховниот стопански суд - од IV до I платен ра-
зред заклучно. 

^ Член 5 
Претседателот на окружниот редовен и стопан-

ски суд се распоредува од X до III платен разред 
заклучно. 

Претседателот на републичкиот врховен суд и 
претседателот на Врховниот суд на Автономна По-
краина Војводина како и претседателот на вишиот 
стопански суд се распоредуваат во II и I платен 
разред. Во I платен разред се распоредуваат овие 
претседатели ако имаат 21 година служба призна-
ена за напредување. 

Претседателот на Врховниот стопански суд се 
распредува во I платен разред без оглед на годи-
ните на службата. 

Член 6 
Суди 1 а што нема правен факултет се распоре-

д у в а ^ ) VIII платен разред заклучно. 
Кога судијата што нема правен факултет, а се 

наоѓа во VIII или некој повисок платен разпед, ќе 
заврши правен факултет, ќе се распореди "во со-
одветниот платен разред на своето звање според 
годините на службата признаени за напредување. 

Член 7 
. Дополнителните плати на судиите изнесуваат 

месечно: 
1) за судиите на околиските судови 4.000 дин, 
2) за суд,иите на окружните редовни 

и стопански судови 5.000 дин. 
3) за судиите на републичкиот вр-

ховен суд и на Врховниот суд 
на Автономна Покраина Војво-
дина како и за судиите на виши-
те стопански судови 7.000 дин. 

4) за судиите на Врховниот стопан-
ски суд 8.000 дин. 

5) за судиите на Сојузниот в,рховен 
СУД 10.000 дин. 

На претседателите и судиите на околиските су-
дови во определени места републичкиот односно 
Покраинскиот извршен совет може да им определи! 
и поголема дополнителна плата од 4.000 динари. 

Дополнителната плата на претседателот на р е -
публичкиот врховен суд и на Врховниот суд на 
Автономна Покраина Војводина како и дополни-
телната плата на претседателот на вишиот стопан-
ски суд, ги определува републичкиот односно По-
краинскиот извршен совет, а дополнителната плата 
на претседателот на Врховниот стопански суд — 
Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Положајните додатоци на претседателите на 

судовите изнесуваат: 
1) на претседателот на околиски суд — од 1.000 

—2.000 динари месечно; 
2) на претседателот на окружен редовен и сто-

пански суд - од 2.000—6.009 динари месечно. 
Во границите на овие износи, на претседателите 

на околиските и окружните судови височината н а 
положајниот додаток им ја определува државниот 
секретар за правосудна управа односно Покраин-
скиот изв,ршен совет. 

Положајниот додаток на претседателот на ре-
публичкиот врховен суд и на Врховниот суд на 
Автономна Покраина Војводина, како и на прет-
седателот на вишиот 'стопански суд, го определува 
републичкиот односно Покраинскиот извршен со-
вет, а на претседателот на Врховниот стопански 
суд — Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
На судијата му се определува платниот разред 

според годините на службата кои според одредбите 
од Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи му се признаваат 
за напредување. 

Судиите на околиски суд и судиите на окружен 
редовен и стопански суд се распоредуваат во по-
четниот платен разред на своето звање ако немаат 
повеќе од шест години служба признаена за иа-

, предување. 
Судиите на републичкиот врховен суд и на 

Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина 
како и судиите на вишиот стопански суд, се распо-
редуваат во почетниот платен разред на своето 
звање ако немаат повеќе од 12 години служба. 

Судиите на Сојузниот врховен суд и на Врхов-
ниот стопански суд се распоредуваат во почетниот 
платен разред на своето звање ако немаат повеќе 
од 15 години служба. 

Ако судијата има повеќе години служба откол-
ку што е предвидено во претходните ставови, ќе се 
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распореди во понатамошните платни разреди спо-
' ред годините на службата. 

Времето што ќе престане при определувањето 
на платниот разред на судијата му се засметува за 
добивање наредниот платен разред. 

Член 10 
Судиите напредуваат во истото звање со доби-

вање повисок платен разред врз основа на годи-
ните на службата. 

За добивање непосредно повисок платен разред 
потребно е судијата да помине три години во по-
низок платен разред. 

Член 11 
За судијата на околиски суд постојат две пе-

риодски повишици во V платен разред. 
Секоја периодска повишица изнесува 700 ди-

нари месечно. 
Периодските повишици се даваат по службена 

должност секои пет години ефективна служба. 
Член 12 

Судијата на републичкиот врховен суд или на 
Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина, 
како и судијата на виши стопански суд, кој ќе биде 
изабран за претседател на окружен редовен или 
стопански суд, го задржува платниот р?з^ед што 
го имал, ако овој е повисок. 

Судијата на окружен редовен или стопански 
суд кој ќе биде изабран за судија на околиски суд, 
го задржува платниот разред што ги имал. 

Член 13 
На разрешените судии кои според одредбите од 

Законот за судовите и Законот за стопанските су-
дови се ставаат на располагање на Сојузниот извр-
шен совет односно на органите на управата за пра-
восудни работи, ќе им се определ.и звањето и пла-
тата според прописите што важат. 

Плати на стручните соработници 
Член 14 

Лицето што се назначува за судиски приправ-
ник се распоредува во XIV платен разред. 

Референтите во судовите (судски референти) се 
распоредуваат и напредуваат од XIII до VI платен 
разред заклучно, според одредбите од Основната 
уредба за звањата и платите на службен!:ците на 
државните органи. 

Член 15 
Звањето секретар во врховен суд и виши сто-

пански суд се распоредува од X до IV платен ра-
зред заклучно. 

Исклучително, секретари во Сојузниот врховен 
суд и во Врховниот стопански суд можат да се ра-
споредат и во III платен разред заклучно, ако по-
минале три години во IV платен разред, ако имаат 
24 години служба што се признава за напредување 
и ако се истакнуваат со стручни способности. 

Секретарите во судовите се распоредуваат во 
платните разреди напредуваат до VI платен ра -
зред под истите услови како и судиите на окру-
жните судови. 

Член 16 
За унапредување на референтот во IX платен 

разред и на секретарот во V односно III платен ра-
зред потребна е претходна согласност од надле-
жниот државен секретар за работи на општата 

управа и за буџет. 
Претходна согласност од надлежниот државен 

секретар за работи на општа управа и за буџет 
потребна е и кога некое лице се назначува за се-
кретар, а ги ^исполнува условите да биде распоре-
дено во V или III платен разред. 

Оваа согласност не е потребна ако лицето што 
се назначува за секретар веќе се наоѓа во V или 
некој повисок платен разред. 

Член 17 
Дополнителната плата на стручните ооработ^ 

ници во судовите изнесува најмалу 1.500 динари! 
месечно. 

Поблиски прописи за дополнителните плати зд 
стручните соработници во Сојузниот врховен суд Ц 
во Врховниот стопански суд донесува Сојузниот?! 
извршен совет, а за стручните соработници во дру^. 
гите судови — републичкиот односно Покраинскиот! 
извршен совет. 

Член 18 
На секретарот во Сојузниот врховен суд и во, 

Врховниот стопански суд кој покрај работите од) 
своето звање врши и работи на судска управа муј 
припаѓа положаен додаток во височина од 2.000-н 
3.000 динари месечно. 

Во границите на овие износи височината на по-
.л ожајниот додаток ја определува претседателот на! 
Сојузниот врховен суд односно претседателот на 
Врховниот стопански суд. 

Член 19 
Секретарите што не би биле унапредени во УЈ 

платен разред како и судските референти што не 
би биле унапредени во IX платен разред или што 
би останале во завршниот платен разред на своето 
звање, добиваат периодска нов и птица според одред-
бите од Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи. 

Преодни и завршни одредби 
Член 20 

Стручните соработници во околиските и окру-
жните редовни и стопански судови што се распо-
редени во звањата од Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните органи, 
стануваат судски референти и го задржуваат плат-
ниот разред во кој се наоѓаат. 

Стручните соработници во врховните судови и 
другите стопански судови кои имаат звање рефе-
рент или виши референт, стануваат судски рефе-
ренти, ако не бидат назначени за секретари. 

Стручните соработници во врховните судови и 
вишите стопански судови кои имаат звање совет-
ник или виши советник, стануваат секретари и го 
задржуваат платниот разред во кој се наоѓаат, ако 
според одредбите за распоредувањето на секретари 
би добиле понизок платен разред. 

Член 21 
Решенија за распоредување во платниот разред 

и за напредување на судиите на Сојузниот врховен 
суд и на Врховниот стопански суд донесуваат прет-
седателите на тие судови, а за претседателите н 
судиите на другите судови — државниот секретар 
за правосудна управа односно секретарот за право-
судна управа при Извршниот совет на Автономна 
Покраина Војводина. 

Решенија за напредување во повисок платен; 
разред и за периодски повишици донесува претсе-
дателот на Сојузниот врховен суд односно Врхов-
ниот стопански суд за стручните соработници во 
тие судови, а државниот секретар за правосудна 
управа односно секретарот за правосудна управа 
при Извршниот совет на Автономна Покарина Вој-
водина — за стручните соработници во другите 
судови. 

Член 22 
Платите според оваа уредба течат од првиот 

ден на наредниот месец по влегувањето во сила на 
оваа уредба. 

Член 23 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за платите на судиите на 
народните судови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/52) со сите подоцнешни измени и дополненија 
како и Уредбата за примена на Уредбата за пла^ 
тито на судиите на народните судови на судии на 
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стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/55). 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 197 
23 јуни 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

291. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на -
тамошната работа на (приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54) 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 64/64), во чл. 39 точ. 5, по зборот „око-
лија" се придаѕваат зборовите: „односно за кои око-
лијата дава своја согласност". 

Член 2 
Во !чл. 68 ст. 1, (по зборот ,.околија" се придаваат 

Зборовите: „односно за кои околијата дава своја со-
гласност". 

Член 3 
Во чл. 70 по ст. 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може за трговските 

претпријатија на поодделни трговски струки да 
определи и поголем процент од процентот од ст. 1 
на овој член за формирање на инвестициониот фонд 
на тие претпријатија." 

Во досегашниот ст. 2 зборовите: „од претходниот 
став" се заменуваат со зборовите: „од ставот 1". 

Досегашните ставови 12 и 3 стануваат ставо-
ви 3 и 4. 

Член 4 
Во чл. 72, по ставот 2 се придава нов став 3, 

кој гласи: 
„Во вкупниот реализиран промет, што служи 

како основа за примена на процентот за плати, вле-
гува прометот што трговско претпријатие на големо 
ќе го реализира со продажба на стоки на трговско 
претпријатие основано од задружен сојуз, како и 
прометот реализиран кога на трговско претпријатие 
на големо му се продаваат стоки што трговско, прет-
пријатие основано од задружен сојуз ги набавило 
од задруги." 

Досегашните ставови 3—6 ста-нуваат ставови 4—7. 

Член 5 
По членот 75 се додава нов член 78а, ко ј гласи: 

„Член 75а 
Трговскиот дуќан кој врз основа на чл. 49а од 

Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија (и дуќани је предадена на управување 
на работниците од дуќанот (трговски дуќан со пау-
шална пресметка) плаќа годишен паушален износ 
од добивката. 

Трговскиот дуќан со паушална пресметка не 
формира платен фонд врз основа на процентот на 
промет. 

Делот на вкупниот приход што ќе преостане по 
издвојувањето на материјалните трошоци, аморти-
зацијата, паушалниот износ на добивката, постоја-
ните придонеси за општествената заедница, интере-
сите на кредитот за обртните средства!, придонесот 
за задолжителните фондови, надоместокот наместо 
2Ш?а за првите седум дена неспособност за работа 

поради болест или повреда на работниците и слу-
жбениците, и ануитетите за отплата на кредитите 
за кои гарантира околијата, го расподелуваат ра-
ботниците и -службениците на дуќанот. 

Добивката во паушален износ што ја уплатува 
трговскиот дуќан со паушална пресметка се распо-
делува според одредбите од чл. 73 ст. 1 од оваа 
уредба." 

Член 6 
Во чл. 78 ст. 1 точ.г 1 и 2, место зборовите: „на 

седиштето на продавницата", се ставаат зборовите: 
,,на седиштето на претпријатието". 

Член 7 
По чл. 117 се додава нов член 117а, кој гласи: 

„Член 117а 
Одредбата од чл. 72 ст. 2 точ. 2 нема да се при-

менува во текот на 1955 година." 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа што 
одредбата од чл. 6 ќе се применува од 1 јануари 
1955 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 217 

24 јуни 1955 година 
Белград 

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

292. 
Врз основа на одделот П од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната -
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на промет („Службен лист н-а ФНРЈ", 
бр. 55/54) по чл. 18 се додава нов чл. 18а, кој гласи: 

„Член 18а 
Од 1 јуни 1956 година до донесувањето на та -

рифата на општинскиот данок на промет во смисла 
на чл. 3 од Уредбата з а данокот на промет, народниот 
одбор на околијата ко ј до тој ден не ја донесол 
тарифата на општинскиот данок на промет, ќе на-
платува општински данок на промет од приватни 
занаетчиски дуќани и од приватни лица според нор-
мите од,тар. бр. 89 делот А и тап. бр. 10 и 11 делот 
Б од -сојузната Тарифа за да-нокот на промет од 22' 
март 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/54). 

Ако народниот одбор на околијата и за времето 
од 1 јануари 1955 година до донесувањето на о-п-
штинската тарифа за данокот на промет го пре-
сметувал и наплатувал општинскиот данок на про-
мет според нормите од тар. бр. 89 делот А и тар. бр. 
10 и 11 делот Б од сојузната Тарифа за данокот 
на промет од 1954 година или според нормите што 
биле предвидени во нацртот или предлогот на оп-
штинската тарифа за данокот на промет или во дру-
ги одлуки на на-род-ниот одбор на околијата, ќе се 
смета дека данокот е редно пресметан и наплатен". 

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

вувањето во „Службен ли-ст на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

РЈП. бр. 218 
24 јуни 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката,, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
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293. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон 

во врска со одделот 2 глава XXVII на Сојузниот 
општествен план за 1965 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕ-

ДУВАЊЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1. Општи одредби 

Член 1 
Фондовите за унапредување на селското сто-

панство предвидени со Сојузниот општествен план 
за 1955 година се осниваат заради финансирање на 
мерките за унапредување на селскостопанското 
производство и за унапредување на преработката и 
прометот на селскостопански производи. 

Управувањето со фондовите за унапредување на 
селското стопанство се врши според одредбите од 
оваа уредба. 

Член 2 
Со сојузниот фонд за унапредување на селското 

стопанство управува Сојузот на селскостопанските 
комори на ФНРЈ . 

Со републичкиот фонд за унапредување на сел-
ското стопанство и со фондовите на автономните 
единици за унапредување на селското стопанство 
управуваат соодветните селскостопански комори. 

Со околиските (градските) фондови за унапре-
дување на селското стопанство управуваат народ-
ните одбори на околиите (градовите). 

Член 3 
Фондовите за унапредување на селското сто-

панство се постојани фондови. 
Средствата на фондовите непотрошени во текот 

на една година, се пренесуваат во наредната година. 
Член 4 

Фондовите за унапредување на селското сто-
панство се правни лица и за своите обврски одго-
вараат со свои средства. 

Член 5 
За секој фонд за унапредување на селското 

стопанство се донесува на почетокот на годината 
претсметка на приходите и расходите. 

Претсметката на приходите и расходите на фон-
дот се донесува врз основа на програмата за спро-
ведување на мерките за унапредување на селско-
стопанското производство, прометот и преработката 
на селскостопанските производи во текот на една 
година. 

Програмата од предниот став ја донесува орга-
нот на управувањето на фондот во согласност со 
надлежниот извршен совет односно со народниот 
одбор. 

2. Средства на фондот 
Член 6 

Средствата на фондот за унапредување на сел-
ското стопанство се предвидуваат секоја година со 
сојузниот и републичките општествени планови и 
општествените планови на автономните единици и 
околиите (градовите). 

Покрај приходите предвидени со општествените 
планови, можат со сојузен пропис да се определат 
и други постојани приходи на фондовите за уна-
предување на селското стопанство. 

Член 3 
Федерацијата, народните републики, автоном-

ните единици и околиите (градовите) можат во фон-
довите за унапредување на селското стопанство да 
внесат и други средства од приходите со кои тие 
располагаат 

Член 8 
Ако на територијата на народната република 

односно на подрачјето на автономната единица по-
стојат повеќе селскостопански комори кои не се 
околиски односно градски, републичкиот извршен 
совет односно извршниот совет на автономната еди-

ница со одделно решение ќе ги определи деловите 
од приходите на републичкиот фонд односно на 
фондот на автономната единица за унапредување 
на селското стопанство, со кои ќе управуваат со-
одветните комори како со одделни фондови. 

Член 9 
Пресметувањето и уплатувањето на приходите 

за фондовите за унапредување на селското стопан-
ство го врши деловната единица на Народната 
банка на ФНРЈ ка ј која се уплатуваат државните 
приходи, односно органите што ги наплатуваат при-
ходите што им припаѓаат на фондовите. 

3. Предопределеност на средствата 
Член 10 

Средствата од фондовите за унапредување на 
селското стопанство можат да се употребуваат за 
спроведување на мерките и акциите што се одне-
суваат до унапредувањето на селскостопанското 
производство, преработката и прометот на селско-
стопански производи, како и за наградување селско-
стопански стручњаци, согласно одредбите о л чл. 5 
од оваа уредба и правилата на фондот. 

Член 11 
Средствата од фондовите за унапредување на 

селското стопанство можат да се трошат само врз 
основа на одобрената претсметка на приходите и 
расходите на секој фонд. 

Без одобрени претсметки на фондовите не мо-
жат да се вршат никакви расходи на товар на 
фондовите. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство може да пропише одделно упат-
ство за составување претсметки на приходите и 
расходите на фондовите за унапредување на сел-
ското стопанство. 

4. Управување со фондовите 
Член 12 

Собранието на селскостопанската комора одно-
сно народниот одбор на околијата (градот) го име-
нува управниот одбор на фондот за унапредување 
на селското стопанство и донесува: 

1) правила на фондот; 
2) програма за спроведување мерките за уна-

предување на селскостопанското производство, пре-
работката и прометот на селскостопански произ-
води; 

3) претсметка на приходите и расходите на 
фондот; 

4) завршна сметка на фондот. 
Член 13 

Правилата на фондот, претсметката на прихо-
дите и расходите на фондот и завршната сметка на 
фондот, што ги донесло собранието на селскосто-
панската комора, ги одобрува надлежниот извршен 
совет. 

Со правилата на фондот поблиску се одредеа 
лува начинот на управување со фондот и работе-
њето на фондот. 

Член 14 
Управниот одбор на фондот за унапредување 

на селското стопанство: 
1) го именува наредбодавецот на извршување 

на претсметката на фондот; 
2) изработува предлог за правила на фондот; 
3) приготвува програма за спроведување мер-

ките за унапредување на селскостопанското про-
изводство, прометот и преработката на селскосто-
пански производи; 

4) составува претсметка на приходите и расхо-
дите на фондот; 

5) врши надзор над употребата на средствата 
од фондот; 

6) составува завршна сметка на фондот; 
7) расправува и донесува заклучоци по сите 

прашања во врска со работењето на фондот; 
8) определува услови за користење на сред-

ствата од фондот ако тие услови не ги утврдиле 
собранието вл комората односно народниот одбор 
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или ако тие услови не се утврдени со правилата 
На фондот; 

9) врши и други работи во врска со управува-
њето на фондот, согласно правилата на фондот. 

5. Извршување на пресметките и завршните 
' сметки 

Член 15 
Средствата од фондовите за унапредување на 

селското стопанство можат да се користат до висо-
чина определена со претсметката. 

Член 16 
Средствата од фондовите за унапредување на 

селското стопанство можат да се трошат само за 
предопределеностите и потребите определени со 
претсметката. 

Ангажирањето и трошењето на средствата од 
'фондовите можат да се вршат според наредбите 
Од наредбодавците за извршување претсметките на 
приходите и расходите. 

Во наредбата во границите на одобрената прет-
сметка се определува поблиска предопределеност 
за која ќе се употребат средствата и на кого сред-
ствата се даваат. 

Член 17 
Вирманисањето според одобрената претсметка 

на фондот може да го врши управниот одбор на 
фондот по одобрение од управниот одбор на селско-
стопанската комора односно од народниот одбор, ако 
Народниот одбор не овласти друг орган. 

Член 18 
Сметкополагачите се службени лица на кои им 

е доверено раководењето со средствата од фондо-
вите за унапредување на селското стопанство. Нив 
ги определуваат управните одбори на фондовите. 

Сметкополагачите ракуваат со средствата од 
фондовите за унапредување на селското стопан-
ство и одговараат за својата работа сообразно од-
редбите за ракувањето со буџетските средства и за 
сметкополагачите од прописите за буџетите. 

Член 19 
" Секој наредбодавец за извршување претсмет-
ката на приходите и расходите односно управниот 
одбор на фондот за унапредување на селското сто-
панство е должен да состави завршна сметка за 
Остварените приходи и извршените расходи на 
фондот. 

Составената завршна сметка според претсмет-
ката на фондот во смисла на претходниот став се 
поднесува на органот за управување со фондот од 
чл. 2 на оваа уредба. 

Член 20 
Органите за управување со фондовите за уна-

предување на селското стопанство се должни да ги 
Донесат завршните сметки на фондовите за изми-
натата година најдоцна до 15 март секоја година. 

Завршните сметки што ги донесле селскосто-
пански1 е комори му се доставуваат на одобрување 
на надлежниот извршен совет во срок од 15 дена 
од денот на донесувањето на завршната сметка. 

Член 21 
Средствата на фондовите за унапредување на 

селското стопанство се водат на одделни сметки ка ј 
Народната банка на ФНРЈ. 

Исклучително од одредбата од поетходниот 
став, средствата на околиските (градските) фондови 
да унапредување на селското стопанство, според 
одлука на органите за управување со фондовите 
вд чл. 2 од оваа уредба, можат да се водат и на 
одделни сметки ка ј комуналните банки. Според од-
лука на органите за управување средствата на 
фондовите можат да се водат на одделни сметки и 
кај задружните кредитни установи и штедилниците 
ако за тоа даде согласност Народната банка на 
ФНРЈ. Народната банка на ФНРЈ ќе паде за ова 
Согласност ако задружните кредитни установи и 
штедилниците обезбедиле водење на општествена 
евиденција за ракувањето со средствата од фон-
довите. 

Одобрената претсметка на приходите и расхо-
дите на фондот управниот одбор на фондот е дол-
жен да и' го достави на банката заради извршу-

вање, и тоа во срок од 15 дена по одобрување на 
претсметката. 

Член 22 
Сметкоиолагачите по фондовите за унапреду-

вање на селското стопанство се должни да водат 
евиденција за наплатените и утрошените средства 
од фондовите според прописите што постојат. 

Примените средства од секој фонд корисниците 
мораат да ги евидентираат на одделни сметки во 
своите евиденции. 

Член 23 
На 31 декември се заклучуваат сите уплати и 

исплати од фондовите за унапредување на селското 
стопанство за таа година. 

Член 24 
Контрола над употребата на средствата од фон-

довите за унапредување на селското стопанство 
врши финансиската инспекција. 

Надлежниот извршен совет односно народен 
одбор може да го обустави извршувањето на прет-
сметката на фондот ако утврди дека органите за 
управување на фондот не ги употребуваат сред-
ствата за целите определени со општествените пла-
нови, со одредбите од оваа уредба и со правилата 
на фондот. 

Член 25 
Исклучително од одредбите од чл. 12 на оваа 

уредба, работите за кои е надлежно собранието на 
селскостопанската комора во 1955 година ќе ги вр-
шат управните одбори на селскостопанските комори. 

Член 26 
Одлуката за давање надоместување при про-

дажбата на семенска стока за земјоделството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/54) престанува да важи 
на 1 август 1955 година. 

Ако селскостопанската комора донесе Одлука 
за давање премии и надоместоци (регреси) за про-
изводство на квалитетно житно семе од средствата 
на фондот пред 1 август 1955 година, Одлуката за 
давање надоместување при продажбата на семенска 
стока за земјоделството престанува да важи со 
денот на донесувањето на таа одлука. 

Член 27 
Поблиски прописи за извршување на оваа 

уредба ќе донесува по потреба сојузниот државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

Член 28 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 215 
24 јуни 1955 година 

Белград 
Пре гседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

294. 
Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Соју-

зниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОЛОШКО " 
РУДАРСКИ И ТЕХНОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

Член 1 
Се укинува Заводот за геолошко-рударски и 

технолошки истражувања, основан со Уредбата за 
организацијата и работата на Управата за рударски 
истражувања и рударски студии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/51 и 18/53). 

Член 2 
Работите на укинатиот Завод за геолошко-ру-

дарски и технолошки истражувања ќе г:ч вршат 
установите определени со одделни решенија од 'Со-
јузниот извршен совет. 

Член 3 
Сојузниот државен секретар за работи на општа-

та управа, и за буџет, ќе определи одделна комисија 
која до 31 јули 1955 година ќе ги заклучи клиште 
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според претсметката на приходите и расходите на 
укинатиот Завод за геолошко-рударски и техноло-
шки истражувања, како и инвентарските книги на 
тој завод. 

Сојузниот извршен совет на предлог од Коми-
сијата од претходниот став ќе определи кои мате-
ријални и финансиски средства, како и права и об-
врски од укинатиот завод, ќе минат на установите 
што ќе се ооноват врз основа на чл. 2 од оваа уредба. 

Распоредот на 'службениците од укинатиот за -
вод ќе го изврши Комисијата од ставот 1 од овој 
член. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен сове"' 

Р. п. бр. 222 
24 јуни 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

295. 
П Р Е Ч И С Т Е Н Т Е К С Т 

НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ 
ТРОШОЦИ 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
на Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради 
ускладување односите во стопанството со новиот 
стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ, донесува 

УРЕДБА 
за патните и селидбените трошоци 

1. Општи одредби 
Член 1 

За службени патувања вон местото на службу-
вањето, за селидба во случај на преместување од 
едно место во друго, за одвоен живот од фамили-
јата, како и за работа на терен, на службениците 
и работниците (во натамошниот текст: службени-
ците) на државните органи и установи им припаѓа 
надоместок за трошоците според одредбите од оваа 
уредбр 

Член 2 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и 

на службениците од установите со самостојно ф и -
нансирање, освен на оние чии заработен се пресме-
туваат според тарифните правилници. 

II. Надоместок за службени патувања 
Член 3 

За потребата на службено патување одлучува 
и налог за тоа издава старешината на надлештвото 
односно установата (наредбодавецот), кој може тоа 
право да го пренесе на помошниот наредбодавец. 
Ако старешината на надлештвото односно устано-
вата не е наредбодавец во смисла на прописите, за 
буџетот, за издавање налог мора да има согласност 
од наредбодавецот. 

Во налогот за службено патување мора да биде 
наведено роденото и фамилијарното име на слу-
жбеникот, неговото звање и положба, денот на з а -
минувањето, сообраќајното средство што ќе го ко-
ристи на патот, срокот на траењето како и целта 
на патувањето, освен во случај кога е патувањето 
од поверлива природа. 

Во случај на итност, налог може да се даде 
усно односно со телефон или телеграф, со тоа што 
писмениот налог да се издаде дополнително. 

Член 4 
Службеник не може да биде на службено пату-

вање во едно исто место во земјава повеќе од 30 
дена. Подолг престој може по исклучок да се на-
реди само во согласност со надлежниот државен 
секретаријат за работи на општата управа и за бу-
џет (секретаријатот за работи на општата управа и 
за буџет односно претседателот на народниот од-
бор). 

Пропис за траењето на службеното патување на 
службениците на внатрешни работи донесува соју-
зниот државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

Член 5 
За службеното патување на службениците им 

се дава надоместок на трошоците за личниот пре-
воз и надоместок за другите трошоци во вид на 
дневници. 

Член 6 
На службеното патување службениците можат 

да користат превозни средства, и тоа: 
1) I класа на брз воз односно I класа на брод, 

како и кола за спиење — службениците на поло-
жба државен потсекретар и на други соодветни 
положби (функции); 

2) I класа на патнички или II класа на брз воз 
односно I класа на брод — службениците распоре-
дени од V платен разред нагоре; 

3) II класа на патнички или III класа на брз 
воз односно II класа на брод — службениците ра-
споредени од IX до VI платен разред и висококва-
линицираните работници; 

4) III класа на брз или патнички воз односно 
II класа на брод — сите други службеници и ра-
ботници. 

Службениците од точ. 2 на овој член можат да 
користат I класа на брз воз односно кола за спи-
ење, ако по доаѓањето во определеното место непо-
средно треба да пристапат кон извршувањето на 
задачите и ако е тоа изрично назначено во налогот 
за службеното патување. Под истите услови можат 
да користат кола за спиење и службениците од 
точ. 3 на овој член. 

Службениците од точ. 3 на овој член можат да 
користат II класа на брз воз ако е релацијата по-
долга од 250 км. 

Редовните превозни средства кои може слу-
жбеникот да ги користи на службеното патувања 
се: воз, брод или автобус. На релации каде што 
има сообраќај со воз или брод службеник може да 
користи автобус само ако цената на превозот со 
автобус и вкупниот износ на дневниците — ако се 
користи автобус — изнесуваат помалку или исто 
колку и цената на превозот со воз или брод и 
вкупниот износ на дневниците во случај да се ко-
ристи воз или брод. 

Старешината што го издал налогот за службено 
патување може да одобри превоз со автобус и вон 
случајот од втората реченица на предниот став, 
ако патувањето со воз или брод би повлекувало 
поголема загуба во времето која би била штетна 
за службата. 

Ако службеникот вон случаите од претходниот 
став користел автобус на релација каде што има 
сообраќај со воз или брод, има право на надоме-
сток на превозните трошоци само до износот 'на 
цената на превозот со брод или воз. 

Надлежниот наредбодавец може да определи 
патување и со авион ако го бара тоа интересот на 
службената работа, или кога трошоците на службе-
ното патување со тоа би биле помали. 

На службено патување службеникот е должен 
да го користи најкусиот пат. 

На хонорарните службеници на кои хонорар-
ната служба не им е главно или единствено зани-
мање, класата во воз односно на брод, се опреде-
лува опрема нивното главно занимање. 

Отстапувања од одредбите на претходните ста-
вови можат да се вршат за службените патувања 
во странство, а по одобрение од сојузниот државен: 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 7 
Ако на патот што треба да се прејде нема ре-

довни превозни средства од чл. 6 на оваа уредба, а 
растојанието од местото на службување^ до ме-
стото во кое се упатува службеникот е подолго од 
4 км, на службеникот му припаѓа надоместок фо 
вид на километража за секој црејдеи шцдмфрѕф. 
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Исто така, народниот одбор на општината може 
јде воведе километража и за своите службеници. 
Ако не се донесе таква, одлука, на службениците 
на народните одбори на општините не им припаѓа 
надоместок во вид на километража. 

Висината на надоместокот според претходните 
ставови ја пропишува надлежниот државен секре-
тар за работи на општата управа и за буџет. 

Прва класа на бродовите на брзи линии можат 
Јда користат на службеното патување сите службе-
ници, а на бродовите на другите линии класата 
Може да се користи според одредбите од чл. 6 на 
оваа уредба. 

Член 8 
Дневницата за службено патување изнесува: 
— за службениците распоредени од V платен 

разред нагоре - 1.000 динари; 
— за службениците распоредени од IX до VI 

платен разред и висококвалифицираните работ-
ници — 850 динари; 

— за другите службеници и работници — 700 
динари. 

За службениците со највисоки функции и во 
случаи кога патувањето е сврзано со вонредни тро-
шоци, надлежниот државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет може да определува и 
поголеми дневници, но најмногу до 1.200 динари. 

На конорарните служ/беници на кои хонорар-
ната служба им е главно и единствено занимање, 
дневницата им се определува според висината на 
хонорарот, согласно одредбите од ст. 1. 

На хонорарите службеници на кои хонорар-
ната служба не им е главно или единствено зани-
мање, дневницата се определува според нивното 
главно занимање. Државниот секретар за работи на 
општата управа и за буџет може да определи ви-
сината на дневниците на овие службеници да им се 
определува спрема работата (должноста) што ја 
вршат хонорарно. 

Сојузниот државен секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет може да определува по-
одделни места во кои ќе им се даваат на лицата 
на службено патување поголеми дневници од из-
носите наведени во ст. 1, утврдувајќи ја висината 
на наголемувањето за секое од тие места. 

За службени патувања во границите на околи-
јата и за службени патувања во границите на град 
во одвоени места оддалечени повеќе од 10 км, на-
родниот одбор на околијата (градот) може да про-
пише помал износ на дневниците, со тоа што тоа 
намалување да не може да изнесува повеќе од 40% 
од износите предвидени во ставот 1. При опреде-
лувањето на висината на дневницата ќе се земаат 
во оглед и фактичните трошоци, како и сообраќај-
ните прилики и приликите на теренот. 

Член 9 
На службеник што се упатува времено на ра-

бота во друго место, му припаѓа за првите 30 дена 
цела дневница, а по тоа 75% од износот на днев-
ницата. 

Член 10 
Дневниците за службено патување односно вре-

мено упатување на службеникот на работа во друго 
место можат да се намалат до 25%? ако за службе-
ниците, под условите што се поволни за нив, е ор-
ганизирана исхрана или сместување, а до 50%с -
ако се организирани и исхрана и сместување. 

Решение за намалување на дневниците според 
претходниот став донесува старешината на надле-
штвото односно на установата. 

Член 11 
За постојани курирски патувања на утврдени 

курирски линии може наместо дневница да се опре-
дели паушален месечен надоместок, чиј износ не 
може да биде поголем од 70% од износот на днев-
ницата што би ја добил службеникот спрема вре-
мето проведено на службен пат. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
Ја определува старешината на надлештвото одно-
в о на установата. 

Член 12 
На лицата на службено патување им припаѓа 

цела дневница за секои 24 часа проведени на слу-
жбен пат, како и за остатокот на времето поголем 
од 12 часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа 
припаѓа половина дневница. 

Цела дневница припаѓа и во случај кога слу-
жбеното патување трае вкупно помалу од 24 часа 
а повеќе од 12 часа, а половина дневница ако це-
лото патување трае од 8 до 12 часа. 

За службеното патување што трае помалу од 6 
часа, односно за остатокот помал од 8 часа, не при-
паѓа надоместок. По исклучок, на службеникот му 
припаѓа половина дневница за остатокот на вре-
мето преку 6 часа во случај кога тој остаток е про-
веден на пат ноќе. 

Кога службеникот за време на службеното па-
тување по една иста работа се враќа во местото на 
службување^ пред завршетокот на работата по-
ради која отпатувал, дневниците се пресметуваат 
со собирањето на вкупниот број часови проведени 
на работа вон местото на службување^. 

Член 13 
Кога приватни лица се должни според пропи-

сите што важат, да ги сносат трошоците за изле-
гувањето на државните службеници, надоместокот 
се определува по одредбите од оваа уредба, ако ре-
публичкиот државен секретар за работи на општа-
та управа и за буџет не пропише инаку, со тоа што 
таков надоместок не може да биде поголем од на -
доместокот предвиден со оваа уредба. 

Прописи за надоместок за судски излегувања 
извршени по барање од приватни лица, донесува; 
републичкиот државен секретар за правосудна 
управа во согласност со републичкиот државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет., 

Во таков случај мора претходно да се положи! 
предуем во износот што приближно му одговара н а ' 
износот на надоместокот. 

Член 14 
По завршеното службено патување службени^ 

кот е должен да поднесе сметка за патните тро-
шоци. 

Поблиски прописи за пресметувањето на пат-
ните трошоци (податоците што се внесуваат во 
сметката на попатнината и др.) донесува сојузниов 
државен секретар за работи на општата управа и 
за буџет. 

Член 15 
Надоместокот за службени патувања при сви-

кување конференции го сноси органот што ја сви-
кува конференцијата 

Член 16 
Лице што не е државен службеник може да се 

определи да патува за сметка на 'државно надле-
штво или установа поради извршувањето на опре-
делена работа, само ако е позволено тоа со одделен 
пропис и ако е нужно. Во таков случај, на лицето 
што не е државен службеник му припаѓа надоме-
сток на патните трошоци во оној износ што ги 
имаат државните службеници од соодветниот ранг 
односно на соодветна должност. 

Член 17 
Надлештвата или установите можат, по исклу-

чок, да организираат превоз на службе-ници со 
своите превозни средства со определен надоместок, 
но само во случаи кога службените згради се нао-
ѓаат на поголема оддалеченост од центарот за жи-
веење, или кога поради селидба на надлештвото 
односно установата во некое блиско место службе-
ниците со своите станови останале на поголема од-
далеченост. 

Одлуки за тоа за сојузните и републичките 
службеници донесуваат одборите за буџетски пра-
шања на извршните совети, а за службениците на 
народните одбори — народните одбори. 

Ш. Надоместок за селидбени трошоци 
Член 18 

На службениците кои по потреба на службата 
се преместуваат во друго место на службување и 
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на лицата што се преземаат од стопанството или 
од општествените организации, како и на лицата 
што се примаат во служба вон своето место на жи-
веење, а порано биле во работен однос, им припаѓа, 
без оглед на оддалеченоста, надоместок за личен 
превоз по чл. 6 и 7 од оваа уредба, како и за сите 
фактички трошоци предизвикани со селидбата. 

Надоместок по претходниот став им припаѓа и: 
а) на службениците по пензионисањето, и тоа 

од местото на службување^ до местото на новото 
настанување; 

б) на фамилиите од умрените службеници, и 
тоа од местото на дотогашното службување на 
умрениот до местото каде ќе се настани фами-
лијата. 

Надоместок на селидбените трошоци според ст. 
2 им припаѓа и на службениците на кои по преста-
нок на службата им е определена инвалидска пен-
зија. 

Селидбените трошоци од ст. 2 и 3 ги исплатува 
надлештвото односно установата во која бил слу-
жбеникот на служба до пензионисањето, односно 
онаа организациона единица што ги презела рабо-
тите и овластени јата на поранешното надлештво 
односно установа. Ако нема такво надлештво одно-
сно установа, исплатата на овие трошоци се врши 
од буџетските резерви. 

Лицата од ст. 2 и 3 имаат право на надоместок 
на селидбените трошоци ако се изврши селидбата 
во срок од 6 месеци, сметајќи од денот на разре-
шувањето на пензионисадниот службеник, односно 
од смртта на службеникот. Овој срок може да се 
продолжи најповеќе до две години ако заинтере-
сираното лице поднесе доказ дека не можело да 
добие стан во местото во кое сака да се пресели. 

Член 19 
Надоместок за селидба се дава за фактичко 

сторените трошоци околу провозеното на покуќни-
ната до местото на службување^ односно живе-
ењето. 

При селидба со железница или брод, надоме-
стокот за превоз припаѓа по поднесениот товарен 
лист за споровоз, а за провозеното на багажот — 
по тарифата за брзовоз. 

Поблиски прописи за определување надоместок 
за пакување и отпакување на покуќнината, за пре-
воз на стварите од станот до станицата и од ста-
ницата до станот II др., донесува сојузниот државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 20 
Со сметката за трошоците на селидбата слу-

жбеникот е должен да поднесе доказ за правдање 
на трошоците од чл. 19 од оваа уредба (товарен 
лист, односно потврда за трошоците на превозе-
њето и др.). 

Определувањето па висината на гздоместокот 
се врши врз основа на потврдите и доказите под-
несени од страна на службеникот, но н а д е ж н и о т 
наредбодавец може, кога ќе го најде тоа за по-
требно, и на друг начин да изврши проверка на 
сите или поодделни ставки од сметкатр 

Член 21 
На службеник што се сели во друго место на 

службување му припаѓа, покрај надоместок за се-
лидба на покуќнината уште и надоместок на пат-
ните трошоци. 

На членовите на фамилијата од службеникот 
им припаѓа вс̂  случај од претходниот став иста 
класа во воз односно на брод како и на службе-
никот. 

За време на селидба на службеникот му при-
паѓаат дневници на кои тој има право за службено 
патување, а за секој член на фамилијата дневници 
во т р а с од ЗоО динари. 

Право на надоместок на патни трошоци има 
службеникот и во случај кога селидбата на покуќ-
нината не можел да ја изврши при јавувањето на 
,должност во новото место на службување, туку се-
лидбата ја извршил дополнително. 

IV, Надоместок за службени патувања н селидби 
во странство. 

Член 22 
Дневници за службено патување во странство 

му припаѓа на службеник од моментот на геинису-
вањето до моментот на враќањето од службено па-
тување. 

На службеникот му припаѓа дневницата опре-
делена за онаа земја во која патува, а ако доаѓа од 
странство во нашава земја, дневницата што е опре-
делена за онаа земја од која доаѓа. 

Во случај на оправдано задржување подолго од 
24 часа во некоја друга странска земја или во на-
шава земја, за сето време на задржувањето на слу-
жбеникот му припаѓа дневница определена за таа 
земја. 

Член 23 
При службените патувања во прекуморски зе-

мји, дневницата за времето проведено на бродот, 
се намалува за 80% ако во цената на возниот билет 
се засметани и трошоците за исхрана и кабина за 
спиење. 

Член 24 
За постојани курирски патувања на утврдени 

курирски линии, сојузниот државен секретар за 
работи на општата управа и за буџет може наместо 
дневница и други надометоци да определува пау-
шален надоместок, водејќи: сметка така што опре-
делениот надоместок да биде во склад со одредбите 
од оваа уредба. 

Член 25 
При селидбата во странство и обратно, на слу-

жбениците им се признава надоместок на трошо-
ците за превозење на покуќнината во онаа тежина 
што ќе ја определи сојузниот државен секретар за 
работи на општата управа и за буџет. 

Селидба на покуќнината не им се одобрува на 
шефовите на мисии. Исто така, не им се одобрува 
селидба на покуќнината н,иту на службениците 
преместени во воневропските земји и обратно. 

Член 26 
Висина на дневниците и други надоместоци за 

службени патувања и селидба во странство, како 
и поблиски прописи за тоа, ќе донесе сојузниот 
државен секретар за работи на општата управа и 
за буџет. 
V. Надоместок поради одвоен живот од фамилијата 

Член 27 
На службеникот што е преместен по потреба на 

службата и има фамилија на издршка, ако во но-
вото место на службување не може да добие стан 
за својата фамилија, а живее сам во местото во кое 
е преместен, му припаѓа надоместок за трошоците 
поради одвоен жив-от од фамилијата. Право на овој 
надоместок имаат и лицата што се преземаат од 
стопанството или од општествените организации 
како и лицата што биле порано во работен однос, 
ако за фамилијата не можат да добијат стан во 
местото на службување^. 

Правото на надометок од ст. 1 на овој член 
службеникот го докажува со потврда од надле-
жниот станбен орган дека не можел да добие стан. 

Надоместокот од ст. 1 на овој член им припаѓа 
на работниците примени на работа само во случај 
ако се тие висококвалифицирани работници и ако 
правото на надоместок е одделно предвидено со до-
говорот за работа. 

Висината на надоместокот изнесува од 3.000 до 
5.000 динари месечно и припаѓа од денот на јаву-
вањето на должност до истекот на месецот во кој 
е доделен станот. Ако барањето за надоместок е 
поднесено по истекот од еден месец од денот на 
јавувањето на должност, надоместокот припаѓа од 
денот кога е поднесено барањето. 

Висината на надоместокот ја определува над-
лежниот наредбодавец, водејќи сметка надоместо-
кот да ги опсћати фактичните трошоци на кои слу-
жбеникот се изложува поради одвоениот живот, со 
оглед на бројот на членовите на фамилијата што 
ги издржува службеникот, како и на другите окол-
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кости што влијаат на наголемувањето трошоците 
на одвоениот живот. 

Член 28 
На службеник кога е на годишен одмор, му 

припаѓа 50%) од определениот надоместок за тро-
шоците на одвоен живот од фамилијата. 

VI. Надоместок за работа на терен 
Член 29 

На службениците на државните органи и уста-
нови кога цршат теренски работи вон местото на 
редовното службување, им припаѓа надоместок за 
работењето на терен. 

Како работа на терен се подразбираат сите ви-
дови геодетски, геолошки и други претходни и 
истражувачки работи на терен. 

Член 30 
За време на работата на терен на службениците 

им припаѓа надоместок во износ на дневницата за 
службено патување. 

За потешки теренски работи при кои службе-
ниците постојано го менуваат местото на работата 
(геолошки истражувања, геодетски премери на пла-" 
нилски терени и сл.), овој надоместок може да се 
наголеми за 15% од износот на дневницата. За ова 
наголемување потребна е согласност од надлежниот 
државен секретар за работи на општата управа и 
за буџет. 

Член 31 
Надоместок за работа на терен може да се на-

мали до. 25% — ако е организирана исхрана или; 
сместување на теренот, а до 50%) — ако е органи-
зирана исхрана и сместување на теренот. Решение 
за намалување надоместок донесува старешината 
на надлештвото односно установата. 

На персоналот укрцан на бродовите за управни 
цели што по одделните прописи прима додаток на 
храна, не му припаѓа надоместок за работа на те-
ренот за време на укрцувањето. 

Член 32 
Во поглед износите на надоместоците за терен-

ска работа во границите на околијата, важи одред-
бата на ст. 6 чл. 8 од оваа уредба. 

Ч-лен 33 
На службениците што вршат теренски работи 

вон своето место на службување, а можат секој-
днено по престанок на работата да се вратат во 
своето место на службување, може да им се испла-
тува како дневен надоместок за теренска работа! 
најповеќе до 50% од износот на дневницата за слу-
жбени патувања. 

Решението од претходниот став се донесува во 
согласност со надлежниот државен секретаријат за 
работи на општата управа и за буџет (секретари-
јатот за работи: на општата управа и за буџет? 
односно со претседателот на народниот одбор). 

Член 34 
На службениците што примаат надоместок за 

теренска работа, не им припаѓа истовремено и на -
доместок за одвоен живот од фамилијата. 

VII. Дисциплинска одговорност 
Член 35 

Наредбодавецот и службеникот што ќе поста-
пат спротивно на одредбите од оваа уредба ќе одго-
вараат дисциплински за тешки повреди на службе-
ната должност. 

Како тешка повреда на службената должност 
ќе се смета особено: 

1) кога наредбодавецот ќе определи поголем на-
доместок на трошоците отколку што се фактичните 
трошоци, или кога ќе одобри надоместок на трошо-
ците што не биле нужни; 

2) кога старешината определува службено па-
тување без фактична потреба; 

3) кога во сметката ќе се наведат неточни по-
датоци за трошоците или ќе се поднесат докази што 
не и' одговараат на фактичната состојба на рабо-
тата; 

4) кога ќе се утврди дека службеникот при се-
лидбата провозел и покуќнина и други предмети 
што не му припаѓаат нему; 

5) кога службеникот не ќе пријави веднаш дека 
му е доделен стан, а тоа имало за последица и 
натамошно примање на надоместок за одвоен живот; 

6) кога службеникот без оправдана причина ќе 
го прекине службеното патување или кога нера-
ционално го искористува расположивото време при 
престојот во друго место; 

7) кога на патот се задржува подолго време от- , 
колку што е тоа фактичко потребно. 

Член 36 
Покрај дисциплинската службеникот ја сноси 

и материјалната одговорност за повреда на службе-
ната должност од претходниот член. Ј 

VIII. Други одредби 
Член 37 

Како место на службување во смисла на оваа 
уредба се подразбира подрачјето на градот одно-сно 
општината. 

Како место на службување се смета и потесно-
то подрачје на градот односно селото каде е седи- ^ 
штето на општината. Ако службеното патување са 
врши во одвоени населби во границите на градо? ' 
односно селото на подрачјето на општината,, што 
се оддалечени повеќе од 10 км од потесното п о д - , 
рачје на градот односно од селото каде е седи-г 
штето на општината, на службениците им припаѓа; 
дневница за службено патување спрема одредбата! Ј 
на ст. 6 чл. 8 од оваа уредба. 

Член 38 
Како членови на фамилијата во смисла н а оваа^ 

уредба се сметаат сите лица кои живеат со службо^ 
кикот во заедничко домаќинство и кои тој фактична^ 
ги издржува. ' 

Член 39 
Службеникот определен за службено п а т у в а в ^ 

има право на аконтација во висина на цената шиј 
возниот билет и дневници за онолку дена колкуЈј 
по патниот налог е означено времето з а траења наѓ 
патувањето. 

Аконтација ќе се дава и во случај н а селидба! 
и теренска работа. 

IX. Преодни и завршни одредби 
Член 40 

Надоместок за службени патувања и теренска 
работа што не се завршени до влегувањето во сила1 

на оваа уредба, ќе се определи според одредбите о д 
оваа уредба. 

Член 41 
Директорот на Генералната дирекција на Јутсн 

словенските железници и директорот на Генерал^ 
ната дирекција на поштите, телеграфите и телефон 
ните ќе пропишат во согласност со сојузниот д р ж а -
вен секретар за работи на општата управа и за бу-
џет правилници за' патните и селидбените трошоци 
за железничкиот персонал односно за персоналот 
на поштенско-телеграфско-телефонската служба во 
границите на оваа уредба. До пропишувањето н а 
овие прав,илници и на овој персонал ќе се примеа 
нуваат одредбите од оваа уредба. 

Надоместокот на патните трошоци на службен 
ниците и работниците на стопанските претпријатија 
се регулира со тарифните правилници. 

Член 42 
Се овластува државниот секретар за работи на1 

народната одбрана да пропише правилник за пат-
ните и селидбените трошоци за воените лица во 
оружените сили, сообразно одредбите од оваа уредба^ 

Член 43 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа! 

уредба донесува сојузниот државен секретар за ра^ 
боги на општата управа и за буџет. Ј Ј 
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Член 44 
Со влегувањето во сила на оваа уредба п р е о -

станува да важат досегашните прописи за патните 
и селидбените трошоци и додатокот за теренска ра -
бота на службениците и работниците на државните 
органи. 
^ Член 45 

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
4 декември 1962 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

Маршал на Југославија, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

^ Потпретседател 
на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, с. р. 

Пречистениот текст на ова уредба утврден е 
врз основа на овластението од чл. 10 на Уредбата 
за измени и дополненија на Уредбата за патните 

,и сгпидбените трошоци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7 "35). 

1—3, чл. 4 ст. 2, чл. 5, чл. 6 ст. 1, првата 
реченица ст. 2, ст. 3, 7, 9, 10 и 11, чл. 11 и 12, чл. 13 
ст. 1 и 3, чл. 14—16, чл. 18 ст. 1, 2 и 5, чл. 19—29, 
ч1:. 32—36, чл. 37 ст. 1, чл. 38—45 на пречистениот 
теме? им одговараат на чл. 1—3, чл. 4 ст. 2, чл. 5, 

6 ст. 1, првата реченица ст. 2, ст. 3, 7, 9, 10 и 
!11, чл. 9 и 10, чл. 11 ст. 1 и 3, чл. 12̂ —14, чл. 15 
,ст. 1, 2 и 5, чл. 16—26, чл. 29—32, чл. 33 ст. 1, чл. 
'34—41 од Уредбата за патните и селидбените тро-
ш о ц и („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/52), што 
влегле во сила на 10 декември 1952 година; чл. 4 
ст. 1, чл. 6 втората реченица ст. 2, ст. 4, 5, 6 и 8, 
чл. 7, чл. 10, чл. 13 ст. 2, чл. 17, чл. 18 ст. 3 и 4 
на пречистениот текст им одговараат на чл. 4 ст. 
1, чл. 6 втората реченица ст. 2, ст. 4, 5, 6 и 8, чл. 
6а, чл. 8а, чл. 11 ст. 2, чл. 14а, чл. 15 ст. 3 и 4 од 
,Уредбата за патните и селидбените трошоци (Уред-
ба за измени и дополненија на Уредбата за пат-
ните и селидбените трошоци — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7^55), што влегле во сила на 16 февру-
ари 1Ѕ55 година; чл. 8, 31 и 37 ст. 2 на пречистениот 
текст им одговараат на чл. 7, 27а и 33 ст. 2 од 
Уредбата за патните и селидбените трошоци (Уред-
ба за измени и дополненија на Уредбата за патните 
и селидбените трошоци — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53), што влегле во сила на 28 де-
кември 1953 година, а чл. 9, 30 и 32 на пречисте-
ниот текст им одговараат на чл. 8, 27 и 28 од 
Уредбата за патните и селидбените трошоци (Уред-
ба за измени и дополненија на Уредбата за пат-
ните и селидбените трошоци — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/53), што влегле во сила на 22 јуни 
19-53 година. 

Бр. 16465 
18 јуни 1955 година 

Белград 
Секретар 

за работи на општата управа и за буџет, 
Неда Божиновиќ, с. р. 

296. 
' Врз основа на чл. 4 од Уредбата за измени и до-
полненија на Уредбата за здружување на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА СООБРАЌАЈНА 

КОМОРА 
I. Се оснива Сојузна сообраќа-јна комора чија 

,дејност се протега на територијата на цела Југосла-
вија. 

Седиштето на комората е во Белград. 
II. Во Сојузната сообраќајна комора з а д о л ж и 

-гелно се зачленуваат: 
1) републичките сообраќајни комори; 
2) претпријатијата во состав на Заедницата на 

Југословенските железници; 
3) претпријатијата во состав на Заедницата на 

Југословенските пошти, телеграфи и телефони; 
4) претпријатијата на речниот сообраќај; 
5) претпријатијата на поморскиот сообраќај; 
6) претпријатијата на патниот сообраќај; 
7) претпријатијата на градскиот сообраќај; 
8) претпријатијата на луките и складовите, и 
9) претпријатијата на воздушниот сообраќај. 
III. Во Сојузната сообраќајна комора можат да 

се за-членат и претпријатијата на внатрешната И 
меѓународната шпедиција и поморските агенции. 

Со статутот на Комората може да се предвиди 
доброволно зачленување во Сојузната сообраќајна 
комора и на стопанските организации и здруженија 
ОД други гранки: на стопанството. 

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

Р. п. бр. 203 
24 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

297. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување 

на Заводот за геолошко-рударски и технолошки 
истражувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55) и 
чл. 2 од Основната уредба за установите со само^ 
стојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

1. Се оснива Сојузен геолошки завод. 
Заводот е установа со сам-остојно финансирање, 

а седиштето му е во Белград. 
2. Задачата на Сојузниот геолошки завод е: 
а) да врши истражувања на минерални суровини, 

а одделно на суровини за нуклеарна енергија на 
целата територија на Југославија; 

б) да формира и одржува централен фонд за 
стручна документација на минералните суровини во 
земјава; 

в) по стручните геолошки прашања и работи 
да врши услуги на други органи, установи и орга-
низации, и врз подлога на податоците од централ-
ниот фонд за стручна документација на минералните 
суровини да им дава помош на геолошките заводи; 

г) да врши и друш работи од геолошка служба 
што ќе му бидат со одделни прописи ставени во 
задача. 

3. Со стручната работа на Заводот управува 
управниот одбор чии членови ги именува и разре-
шува Сојузниот извршен совет од редот на научните 
соработници на Заводот, членовите на Сојузната ко-
мисија за нуклеарна енергија и други лица. 

Бројот на членовите на управниот одбор се опре-
делува со правилата на Заводот. 

4. Со работата на Заводот непосредно раководи 
директор кого го назначува и разрешува Сојузниот 
извршен совет. 

Директорот по положбата е член на управниот 
одбор. 

5. Сојузниот геолошки завод може да формира 
следни фондови: 

а) фонд за наградување на работниците и слу-
жбениците и 

б) фонд за замена и дополнување на основните 
средства и големи поправки. 

6. Сојузната комисија за нуклеарна енергија 
може на Заводот да му стави во задача извршување 
на определени работи. 
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7. Надзор над работата на Заводот врши Соју-
зниот извршен совет. 

8. Платите на службениците и работниците на 
Заводот се определуваат со правилникот што го 
донесува Сојузниот извршен совет. 

9. Внатрешната организација на Заводот се 
утврдува со правилата што ги донесува управниот 
одбор на Заводот со потврда од Сој злиот извршен 
совет. 

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

Р.п. бр. 195 
23 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

298. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување 

Заводот за тесглошко-рударски и технолошки истра-
жувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55) и чл. 
2 од Основната уредба за установите со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА 

НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ 
1. Се оснива Институт за технологија на мине-

ралните суровини. 
Институтот е установа со самостојно финанси-

рање, а седиштето му е во Белград. 
2. Задачата на Институтот за технологија на 

минералните суровини е да врши технолошки испи-
тувања и истражувања на минерални суровини, а 
првенствено на нуклеарни суровини. 

3. Со стручната работа на Институтот управува 
управен одбор чии членови ги именува и разрешу-
ва Сојузниот извршен совет од редот на научните 
соработници на Институтот, членови на Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија и други лица. 

Бројот на членовите на управниот одбор се 
определува со правилата на Институтот. 

4. Со работата на Институтот непосредно ра-
ководи директорот, кого го назначува и разрешува 
Сојузниот извршен совет. 

Директорот по положбата е член на управниот 
одбор. 

5. Институтот може да формира следни фон-
дови: 

а) фонд за наградување на работниците и слу-
жбениците и 

б) фонд за замена и дополнение на основните 
средства и за големи поправки. 

6. Сојузната комисија за нуклеарна енергија 
може на Институтот да му става во задача извршу-
вање на определени работи. 

7. Надзор над работата на Институтот врши 
Сојузниот извршен совет. 

8. Платите на службениците и работниците на 
Институтот се определуваат со правилник кој го 
донесува Сојузниот извршен совет. 

9. Внатрешната организација на Институтот се 
утврдува со правилата што ги донесува управниот 
одбор на Институтот со потврда од Сојузниот извр-
шен совет. 

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

Р. п. бр. 196 
23 јуни 1955 година 

Белград ^ 
Сојузен извршен совет 

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

299. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА 
НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА ЗАГРЕБ IV 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

С о ј у з н и о т с о б о р 
Б е л г р а д 

Сојузната изборна комисија ги п-рими изборните 
акгш што се однесуваат за д о п о л н и т е л н и т е избори 
што се одржани во Изборната околија Загреб IV, па 
во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за правата и 
должностите, избирањето и отповикот на сојузните 
народни пратеници го поднесува следниов 

и з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Сојузниот собор тео Изборната околија 
Загреб IV, определени со одлуката на Сојузниот со-
бор од 23 април 1955 година, одржани се на 19 јуни 
1955 година; 

2) со спроведувањето на изборите под надзор на 
Сојузната изборна комисија раководеше Изборната 
комисија на Народна Република Хрватска и Околи-
ската изборна комисија за околија Загреб IV; 

Ѕ) Гласањето е извршено за кандидатот чија кан-
дидатура беше потврдена од страна на Околиската 
изборна комисија под бр. 26 од 27 мај 1955 година во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23 од 1 јуни 1955 го-
дина, и тоа за кандидатот Грегорик Паје др Павле 
од Загреб; 

4) Околиската изборна комисија за Изборната 
околија Загреб IV го утврди резултатот на избирање-
то на начинот пропишан во чл. 126, 127, став, 1, 129 и 
130 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на Сојузните народни пратеници. 

Резултатите на Изборите се следниве: Вкупно 
гласови Процент 

Запишани бирачи 34.624 
Гласале - - \ - . - 2,1.1)5 о си, о 
За кандидатот Грегориќ Паје др 

Павле лка Л 
Неважечки гласови 4 5 6 

Врз основа на тоа Околиската изборна комисија 
за Изборната околија Загреб IV го прогласи за на-
роден пратеник Грегориќ Паје др Павле од Загреб. 

Во прилог се доставуваат сите акти што се од-
несуваат до овие избори. 

Бр. 30 
25 јуни 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р. 

300. 
И З В Е Ш Т А Ј 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРА-
ТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ОДР-
ЖАНИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА 
ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

С о б о р о т н а п р о и з в о д и т е л и т е Б е л г р а д 
Сојузната изборна комисија ги прими изборните 

акти што се однесуваат до дополнителните избори 
што се одржани во Изборната околија Косовска 
Митровица, па во смисла на чл. 178, 167 и 172 од 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на сојузните народни пратеници го под-
несува следниов 

и з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избирање народен 

пратеник на Соборот на производителите во гру-



Страна 4б8 - Број 28 ' \ V , V СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ ^ ј 7 / У Л ' . Среда, 29 јуни 1955 

пата индустрија, трговија и занаетчиство во Избор- 3) гласањето е извршено за кандидатот чија 
ната околија Косовска Митровица, определени со кандидатура беше потврдена од страна на Околи-
Одлуката на Соборот на производителите на Соју- ската изборна комисија и објавена од страна на 
зната народна скупштина од 25 април 1955 година, Сојузната изборна комисија под бр. 25 од 27 мај 
одржани се на 19 јуни 1955 година; 1955 година во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 23 од 

2) со спроведувањето на изборите под надзор 1 јуни 1955 година, и тоа за кандидатот Ромиќ Пе-
на Сојузната изборна комисија раководеше Избор- тра Јанко од Панчево; 
ната комисија на Народна Република Србија и 4) Околиската изборна комисија за Изборната 
Околиската изборна комисија надлежна за спро- околија Панчевска I го утврди резултатот на изби-
ведување избирањето на народен пратеник на Со- рањето на начинот пропишан во чл. 125, 127 став 
јузниот собор на Сојузната народна скупштина во 1, 129 и 130 од Законот за правата и должностите, 
Изборната околија звечанска со седиште во Ко- - избирањето и отповикот на сојузните народни в а -
совска Митровица; теници. 
ЛПЈРМТНМ^Г ^ ИЗВРШНО за кандидатот Про- Резултатите на изборите се следниве: 
дановик Николе Милан од Косовска Митровица чи- Вкупно 
ја кандидатура беше потврдена од страна на Око- гласови Процент 
листата изборна комисија и објавена од страна на З а п ш ш ш , и бирачи 36.054 
Сојузната изборна комисија под бр. 28 од 3 јуни гласале - - - - - - - - - 29.696 82,4 
ОЛ58 " Г % ? , 0 ; ^ У Ж б е Н Л И С Т Н а Ф Н Р Ј " ' 5 Р ' 2 4 За кандидатот Ромиќ Петра Јанко од 8 јули 1955 година; Панчево 28.257 95,2 

4) Околиската изборна комисија го утврди ре- неважечки гласови - - - - - 1439 4,8 
вултатот на избирањето на начинот пропишан со Н е в а ж е ч к и г л а с о в и 

178, 167 и 166 од З а к о н о в з 7 п р а Т а т Т и дол? Врз основа на тоа Околиската изборна комисија 
^поетите, избирањето и отповикот на сојузните на- з а Изборната околија Панчевска I го п р о б а т а за 
родни пратеници ЈУ^тхв Ш народен пратеник Ромиќ Петра Јанко од Панчево. 

Резултатите на изборите се следниве: В о прилог се доставуваат сите акти што се се-
вкупно несуваат до овие избори. 

гласови Процент Бр. 29 
,Членови на изборното тело 59 9.732 - 25 јуни 1955 година 
/Гласале членови на избора Белград 
лото тело 34 5.504 56,6 Сојузна изборна комисија 
З а кандидатот Продановиќ Секретар, Претседател, 

лив. ^ ^ 9 6 ' 5 ДР Дражен ^ д и ќ , с. р. Михаило ѓ о р ѓ и ќ , с. р, 
чиња 1 19 5 з 5 ' -

Врз основа на тоа Околиската изборна комиси- С О Д Р Ж И Н А : 
ј а го прогласи за народен-пратеник Пподановик Ни- Страна 
коле Милан од Косовска Митровица. 288. Уредба за Југословенската банка за на-

Во прилог се доставуваат сите акти што се дворешна трговија 258 
однесуваат до овие избори. 289. Уредба за измени и дополненија на Уред-

Зр^ 32 бата за звањата и платите на јавните об-
25 јуни 1955 година л л винители 4 5 5 

Белград 29,0 ' Уредеа за измени и дополненија на Уред-
. бата за платите на судиите на народните 

Сојузна изборна комисија судови - - - - - - - - - - - - 457 
Секретар, Претседател 2 9 У р е д б а за измени и дополненија на Уред-

др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. в б а т а з а расподелба на вкупниот приход на 
^ ^ „ ^ . стопанските организациии 459 

302 292. Уредба за дополнение на Уредбата за дано-
м о о г туѓ т д т кот за промет - 459 
л о о г 1 Ш 1 Л Ј 293. Уредба за управување со фондовите за 

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
унапредување на селското стопанство — 460 

ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ- 294. Уредба за укинување на Заводот на гео-
НИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА лошко-рударски и технолошки истражу-
НАРОДНА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОР- вања - - - - - - - - - - - - - 462 

НАТА ОКОЛИЈА ПАНЧЕВСКА I 295. Пречистен текст на Уредбата за патните ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА и^селидбените трошоци - - 462 
С о ј у з н и о т с о б о р ^ Одлука за о с н и в ^ С ^ ј у ^ н ^ б р а к а з н а ^ 

Б е л г р а д 297. Решение за оснивање Сојузен геолошки 
Сојузната изборна комисија ги прими изборните завод . - ' 

акти што се однесуваат за дополнителните избори 2 9 8- Решение за оснивање Институт за техно-
-што се одржани во Изборната околија Панчевска I, л о г и ј а !На минералните суровини -467 

па во смисла на чл. 178 и 132 од Законот за правата 2 9 9 ' Извештај од Сојузната изборна комисија 
и должностите, избирањето и отповикот на соју- з а Дополнителните изоори за народен пра-
зните народни пратеници го поднесува следниов т е н и к н а С о б н и о т сооор на Сојузната 

^ м .у АПУ о народна скупштина одржани во Изборната 
,ч - и з в е ш т а ј околија Загреб IV 467 
1) Дополнителните избори за избирање народен здо. Извештај од Л у з н а т а изборна комисија 

пратеник на Сојузниот собор во Изборната околија з а дополнителните избори за народен пра-
панчевска I, определени со Одлуката на Сојузниот теник на Соборот на производителите на 
собор од 23 април 1955 година, одржани се на 19 Сојузната народна скупштина одржани во 
јуни 1955 

година\ Изборната околија Косовска Митровица — 468 
2) со спроведувањето на изборите под надзор 301. Извештај од Сојузната изборна комисија 

на Сојузната изборна комисија раководеше Избор- за дополнителните избори за народен пра-
вата комисија на Автономна Покраина Војводина и тепиќ на Сојузниот собор на Сојузната 
Околиската изборна комисија за околија панчев- народна скупштина одржани во Изборната 
ска I; околија Панчевска I 468 
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