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244. 
Врз основа на членот 5 став 2 од Законот за 

финансирањето на станбената изградба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
З А КОМУНАЛНИТЕ: О Б Ј Е К Т И Ш Т О М О Ж А Т Д А 
СЕ Г Р А Д А Т ОД С Р Е Д С Т В А Т А Н А О П Ш Т И Н С К И -

ТЕ Ф О Н Д О В И З А С Т А Н Б Е Н А И З Г Р А Д Б А 

Член 1 
Општинските фондови за станбена изградба 

можат да даваат заеми за изградба само на оние 
комунални објекти што се во непосредна врска со 
станбена изградба. 

Член % 
Како комунални објекти во смисла на членот 1 

од оваа уредба се сметаат: 
1) објектите на градежно земјиште што ќ при-

паѓа на станбена зграда и во двор, што се функци-
онално врзани за станбена зграда, и то: пешачките 
и колските пристапи кон зграда, оградата и ггот-
пирните ѕидови, скалите надвор од зграда, просто-
рот за оставање ѓубре, уредите за сушење на долни 
облеки и тресење, зеленилото и просторот за детско 
игра липите; 

2) приклучоците на сите комунални инсталации 
и уреди што служат за редовна употреба на стан-
бена зграда, од зградата до уличните водови; 

3) уредите, писталациите и другите објекти на 
постојна секундарна мрежа во случаите на нејзина 
доградба, проширување и реконструкција, како и 
во случај на нејзина изградба во нова населба, ако 
е тоа потребно за користење на станбените згради 
во таа населба. Како секундарна мрежа во смисла 
на оваа точка се сметаат: 

а) коловозите и тротоарите на станбени улици; 
б) уличната разводна мрежа за водовод и хи-

дранти^; 
в) уличната мрежа за канализација и славни-

ците; 
г) уличната кабловска или воздушна мрежа за 

довод на електрична струја до станбените згради; 
д) уличната разводна мрежа за плин. 
Општинските фондови за станбена изградба мо-

жат да даваат заеми и за приготвување и оспосо-
бување на градежно земјиште за градење, и тоа за: 
расчистување на земјиште од растенија и депонии, 
урнување на објекти и одвезување на материјали, 
раснење на земјиште, на силување, одводнување и 
осигурување на лизгалишта. 

За изведување на објектите и работите од прет-
ходните ставови, а кои се опфатени со Уредбата за 
привремениот начин на регулирање учеството на 
инвеститорите во трошоците за подготвување и ко-
мунално уредување на градежното земјиште („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/59), општинските фон-
дови за станбена изградба можат да одобруваат за-
еми само во границите на обврските на инвестито-
рот утврдени врз основа на таа уредба. 

Член 3 
Ако општинскиот фонд за станбена изградба 

има приходи остварени со наплата на зонска ра-

злика (член 108в од Законот за станбените односи 
— „Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59 и 47/59), тој 
може во рамките на тие средства, покрај заемите 
за изградба на комуналните објекти наведени во 
членот 2 од оваа уредба, да дава заеми и за изград-
ба на други комунални објекти што се функцио-
нално врзани за живеење во стан. 

Член 4 
Заемите за изградба на комуналните објекти 

од чл. 2 и 3 на оваа уредба отнтинските фондови 
за станбена изградба ги даваат на начинот и под 
условите што се определени со Законот за финан-
сирањето на станбената изградба. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 80 

26 априли 1960 година 
Белград 

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

245. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот 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 ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Член 1 
Бо Уредбата за трговската дејност и трговските 

претпријатија и дуќани („Службен лист на1 ФНРЈ"# 
бр. 40/5*9 и 9/60) во членот 11 став 6 по зборовите: 
„дејност на мало" се додава запирка и зборовите: 
„кано и трговските претпријатија на мало од ста-
вот 2 на овој член". 

Член 2 
Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи: 
„Трговските претпријатија, производителските 

претпријатија и самостојните установи можат да 
основува ат продавници на целата територија на Ју-
гославија." 

Член 3 
По членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи! 
„По исклучок од одредбата на членот 22 од оваа 

уредба, Државниот секретаријат за работите на на-
родната одбрана може по касарните да основува 
трговски организации за снабдување на припадни-
ците на Југословенската наводна армија со опре-
делени* стоки (кантини). 
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Државниот секретаријат за работите на народ-
ната одбрана, во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, ќе 
донесе поблиски прописи за организацијата и рабо-
тењето на трговските организации од претходниот 
ста©." 

Член 4 
Во членот 28 ставот 2 се менува и гласи: 
„Продавниците од претходниот став можат да 

продаваат и производи од други производители во 
границите што ќе ги определи производителското 
претпријатие во чиј состав е продавницата." 

Во истиот член ставот 3 се брише. 

Член 5 
По членот 31 се додава нов член 31 а. кој гласи: 
„Самостојните установи можат да оковуваат 

продавници за продажба на стоки од сопствено 
производство. 

Одредбите на чл. 15, 1 В, 19, 22, 23 и 25 до 31 од 
оваа уредба се однесуваат и на продавниците од 
претходниот став." 

Член 6 
Во членот 33 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Сојузниот Државен секретаријат за работите 

на стоковниот промет може да пропише складо-
вите од ст. 1 и 2 на овој член да можат да прода-
ваат определени стоки и на мало." 

Член 7 
Во членот 56 по зборот: „производителски" се 

додаваат зборовите: „и увознички". 

Член 8 
Во членот 60 став 1 зборот: „индустриските" се 

заменува со зборот: „производителските". 

Член 9 
Во членот 61 на крајот од ставот 2 се брише 

точката и се додаваат зборовите: „и на самостој-
ните установи". 

Член 10 
По членот 70 се додава нов член 70а, кој гласи: 
„Сојузниот Државен секретаријат за работите 

на стоковниот промет може да пропише да можат 
одделни производи да се пуштаат во промет само 
ако се на пропишан начин означени, обележени и 
пакувани, како и да го пропише начинот за озна-
чување, обележување и пакување, ако тоа со посе-
бен сојузен пропис не е веќе определено за одделни 
производи. 

Со прописот од претходниот став можат оп-
штинските народен одбори односно во градовите по-
делени на општини — околиските народни одбори 
да се овластат во прометот на стоки на мало тие да 
го определат начинот на пакувањето на одделни 
производи за секојдневна потрошувачка." 

Член 11 
Во членот 88 став 2 по зборовите: „и членот 86 

став 1" се додаваат зборовите: „на оваа уредба, како 
и за другите стопански организации, приватни за-
наетчиски дуќани, приватни угостителски дуќани и 
големи потрошувачи,". 

Член 12 
Во членот 111 став 1 на крајот од точката 5 точ-

ката се заменува со точка и запирка и по неа се 
додава нова точка 6, која гласи: 

„6) ако при продажбата на стоки на мало, про-
тивно на добрите деловни обичаи, за пакување на 
стоки употребува обвивки материјали несразмерно 
на тежината на стоките." 

Член 13 
По членот 111 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член Ша 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

се казни за прекршок имател на приватен занаетчи-
ски дуќан, имател на приватен угостителски дуќан 
и друго физичко лице, ако сторат кое и да е од деј-
ствијата од членот 107 на оваа уредба, ако тоа деј-
ствие не претставува кривично дело. 

Член 1116 
Според чл. 106 до 111 од оваа уредба ќе се казни 

и самостојна установа, ако стори некое од дејстви-
јата предвидени во тие одредби, како и одговорното 
лице во самостојната установа." 

Член 14 
Во членот 114 став 4 зборовите: .,до 500 динари" 

се заменуваат со зборовите: „од 2.000 динари". 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Р. п. бр. 81 
26 април 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

246. 
Врз основа на членот 79 точка 6 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ ВО НАДЛЕ-
ЖНОСТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ 

Член 1 
Покрај работите ставени во негова надлежност 

со членот 17 од Уредбата за пренесување работите 
во надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 
18/59), во надлежност на Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за информации се пренесуваат 
од надлежноста' на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски следните рабо-
ти од областа на радиодифузијата: 

1) утврдуваше со тарифа, во согласност со со-
јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите, на износот на претплатата за користење 
радио-приемници и други уреди наменети за прием 
на радиодифузни емисии (член 42 став 2 од Зако-
нот за радиодифузните станици);. 

2) донесување, во согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, на 
поблиски прописи за пријавувањето на радио-при-
емниците и за начинот на плаќањето на радиопрет-
платата (член 43 став 2 од Законот за радиодифуз-
ните станици); 

3) давање на сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите согласност за донесување 
поблиски прописи за финансирањето и за финан-
сиското работење на радиодифузните станици (член 
52 од Законот за радиодифузните станици). 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
информации ги врши и следните работи од областа 
на радиодифузијата: 

1) ги одобрува, во смисла на членот 28 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата, ин-
вестиционите програми за објектите на радиодифу-
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ани станици, како и на краткобранови станици и 
други радио-врскзи ИГРО служат за радиодифузија, 
и тоа за објектите на краткобранови станици и дру-
ги радио-врскм — по прибавено мислење од Секре-
таријатот на Сојузниот изврсне« совет за сообраќај 
и врски; 

2) врши и други управни работи од областа на 
радиодифузијата од надлежноста на федерацијата 
што со посебни прописи не се ставени во надле-
жност на други сојузни органи на управата, освен 
работите во врска со радио-сообраќајот. 

Член 2 
Ако Секретаријатот на Сојузниот извршен со-

вет за информации не ги прифати забелешките од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
обраќај и врски на инвестиционите програми за 
објектите на краткобранови станици и други ра-
дио-врски, Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски може да бара за спор-
ните прашања да одлучи Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Советот за радиодифузија и телевизија основан 

со Уредбата за Сојузниот совет за радиодифузија и 
телевизија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58), 
како стручен совет на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за просвета и култура, станува стру-
чен совет па Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за информации. 

Сите права што според наведената уредба ги 
има спрема Советот Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за просвета и култура, ќе ги врши 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за ин-
формации. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат да важат одредбите на членот 11 
оддел I под а) точка 3 алинеи 1 и 2 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 84 
26 април 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

247. 
Врз основа на чл. 4, 69 и 388 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАГРАДИТЕ ЗА ВОНРЕДНА РАБОТА И ОСО-
БЕНИ УСПЕСИ ВО РАБОТАТА И ЗА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА НА СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ НА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

I. Општа одредба 
Член 1 

Наградите за вонредна работа и особени успеси 
во работата, како и надоместоците за прекувремена 
работа им се определуваат на службениците на бан-
ките и штедилниците (во натамошниот текст: бан-
ките) само според одредбите од оваа уредба. 

II. Награди 
Член 2 

На службениците на банките можат да им се 
даваат награди: 

1) за вонредна работа и особено залагање во 
службата што придонесло за подобро и побрзо из-
вршување на работите односно за подобрување на 
работата; 

2) за успешно извршување на определени зна-
чајни задачи (подготвување нацрти на закони или 

на други поважен прописи, изработка на посложени 
елабората и анализи по одделни поважни прашања, 
изработка на типски проекти за разни инвестицио-
ни објекти и ел.) што барале вонредна работа и осо-
бено залагање; 

3) за вонредно истакнување и залагање во вр-
шењето на должноста, особено ако е поради тоа 
спречена поголема материјална штета или се по-
стигнати поголеми материјални успеси; 

4) за предлози или сугестии врз основа на кои 
е остварена поголема добивка или е постигната по-
голема заштеда или е остварено порационално ра-
ботење односно подобра организација или подобар 
метод на работата, особено ако усвоените предлози 
или сугестии ги преминуваат рамките на редовните 
работи на службеникот. 

Член 3 
Височината на наградата ое определува според 

значењето на извршените работи и задачи, сразмер-
но со обемот и квалитетот на извршената работа и 
траењето на вонредната работа, односно сразмерно 
со постигнатите резултати во спроведувањето на 
предлозите или сугестиите дадени од страна на 
службеникот. 

Наградата по основот од членот 2 точка 3 се 
определува според степенот на истакнувањето и 
залагањето во вршењето на должноста односно спо-
ред големината на отстранетата штета или големи-
ната на постигнатиот материјален успех. 

Член 4 
Вкупниот износ на наградите што му се даваат 

на службеникот во текот на една година по кој 
и да е основ од членот 2 на оваа уредба, не може 
да биде поголем од неговата двомесечна плата. 

Предлогот за давање награда го дава, по прави-
ло, старешината на организациониот дел (шеф на 
служба, шеф на одделение, директор на дирекција 
и др.) или старешината на организационата 
единица. 

Во Народната банка и во банките што ги осно-
вал Сојузниот извршен совет предлогот мора да се 
претресува во колегиумот на Главната централа од-
носно на централа, а во другите банки — во колеги-
умот на банката. Ако банката нема колегиум, пред-
логот го претресуваат на свој состанок шефовите 
на организационите делови. На тој состанок се по-
канува и претставник на синдикалната органи-
зација. 

Ако на состанокот на колегиумот односно на 
шефовите на организационите делови се усвои 
предлогот, решението за давање награда го донесува 
во Народната банка и во банките што ги основал 
Сојузниот извршен совет — извршниот одбор на 
банката, а во другите банки — управниот одбор на 
банката. 

Член 5 
Ако наградата според значењето на извршени-

те работи и задачи, значењето на новите методи на 
работата односно големината на отстранетата штета 
или постигнатиот материјален успех треба да се 
определи во износ поголем од износот предвиден во 
членот 4 на оваа уредба, решението за определува-
ње на наградата го донесува управниот одбор на 
банката. 

Член б 
Предлогот за давање награда мора да биде обра-

зложен. Во образложението, по правило, се наве-
дуваат: 

1) потребата од која е предизвикана вонредната 
работа; 

2) работите (редовни и вонредни) што ги вршел 
службеникот и нивниот обем и значење; 

3) времето поминато на работите за чие извр-
шување се предлага награда; 

4) како се извршени работите и кој дал оценка 
за тоа; 

5) дали службеникот ја извршил својата редов-
на работа на време и уредно: 

6) годишната оценка за работата на службе-
никот. 
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Покрај тоа, во предлогот се наведуваат и сите 
други факти што се од влијание врз доделувањето 
на наградата. 

Ако наградата се дава по основот од членот 2 
тач. 3 и 4 на оваа уредба, во образложението се 
изнесуваат и конкретните податок за вонредното 
истакнување и залагање во вршењето на должно-
ста и за отстранетата материјална или друга ште-
та односно конкретните податоци за постигнатите 
резултати. 

Член 7 
Предлогот за давање награда ќ се доставува на 

мислење на синдикалната организација, освен ако 
тоа поради природата на извршените задачи не би 
било цел е сообра зло. 

Член 8 
Средствата за награди на службениците на бан-

ките се обезбедуваат во фондот за наградување. 

III. Прекувремена работа 

Член 9 
Органите на управувањето на банките мораат 

да настојуваат работите ставени со организациони и 
други прописи во нивниот делокруг да се вршат во 
редовното работно време. 

Прекувремена работа може да се воведува само 
во случаите на вонредна потреба на службата што 
се предвидени со оваа уредба. 

Службениците се должни да работат прекувре-
мено кога прекувремената работа е воведена во 
смисла на претходниот став. — 

Член 10 
Прекувремена работа може да се воведува: 
1) ако работите не можат да се извршат во ре-

довно работно време затоа што не се пополнети по-
требните работни места или затоа што подолго вре-
ме се отсутни извесен број службеници поради бо-
лување, заминување на воена вежба, отсуство, от-
странување од должноста и ел.; 

2) ако вонредно и прекумерно се зголеми обемот 
на работите поради сроковите определени со про-
писи од повисоките органи или сроковите определе-
ни со договор, особено ако поради неизвршувањето 
на работите може да настапи материјална штета; 

3) ако треба да се извршат работи чиј обем во 
определени периоди значително се зголемува, а тие 
работи според својата природа не се постојани за да 
се предвиди поголем број работни места со система-
тизацијата; 

4) ако на некои работни места природата на ра-
ботите и потребата на службата бараат прекувре-
мена работа (раководители на трезор, контролори 
во Заводот за изработка на банкноти). 

Независно од условите предвидени во претход-
ниот став, прекувремена работа може да се воведе 
ако треба итно да се изврши работа што не трпи 
одлагање, а таа работа не може да се изврши во 
редовно работно време. 

Член 11 
Како прекувремена работа, во смисла на оваа 

уредба, не се смета работата за време на дежурство 
и работата во смени. 

Член 12 
Предлогот за воведување на прекувремена ра-

бота го дава, по правило, старешината на организа-
циониот дел (шефот на служба, шефот на одделе-
ние, директорот на дирекција и др.) односно на ор-
ганизационата единица (директор на филијала и др.). 

Во Народната банка и во банките што ги осно-
вал Сојузниот извршен совет предлогот мора да се 
претресува во колегиумот на Главната централа од-
носно на централа, а во другите банки — во колеги-
умот на банката. Ако банката нема колегиум, пред-
логот го претресуваат на свој состанок шефовите на 
организационите делови. На тој состанок се покану-
ва и претставник на синдикалната организација. 

При разгледувањето на предлогот мора да се 
испита можноста за извршување работите во редов-
но работно време со распоредување на службени-
ците и со расподелба на зголемените работи во рам-
ките на сите организациони делови. 

Ако се утврди дека работите не можат да се из-
вршат во редовно работно време и дека не трпат 
одлагање, како и дека не постои можност за нив-
но извршување на начинот предвиден во претход-
ниот став, ќе се нареди прекувремена работа. 

Во Народната банка и во банките што ги осно-
вал Сојузниот извршен совет, прекувремената ра-
бота ја наредува гувернерот односно генералниот 
директор, а во другите банки — директорот на 
банката. 

Гувернерот на Народната банка односно гене-
ралниот директор на банка што ја основал Соју-
зниот извршен совет може да го овласти вицегувер-
нерот односно помошникот на генералниот дирек-
тор или генералниот односно главниот директор 
на централа за народна република да наредува пре-
кувремена работа. Во тој случај предлогот за вове-
дување на прекувремена работа го претресува ко-
легиумот односно на свој состанок шефовите на 
организационите делови на централа за народна 
република. 

Во случај на итност, во филијалите на Народ-
ната банка и во банките што ги основал Сојузниот 
извршен совет прекувремената работа ја наредува 
генералниот односно главниот директор на централа 
за народна република односно директорот на фили-
јала во оние банки што според својата организа-
ција немаат централа за народна република. 

Во случајот од претходниот став генералниот 
односно главниот директор на централа за народна 
република или директорот на филијала е должен да 
го извести веднаш гувернерот односно генералниот 
директор, кој може да ја запре прекувремената ра-
бота ако најде дека причините за нејзино воведу-
вање не се оправдани. 

Член 13 
Во актот со кој се наредува прекувремена ра-

бота се наведуваат особено: 
1) работите што ќе се вршат; 
2) причините за воведување на прекувремена 

работа; 
3) времето на траењето на прекувремената ра-

бота (вкупно, дневно и неделно); 
4) службениците што ќе работат прекувремено 

и на кои работи. 

Член 14 
За прекувремената работа се води евиденција 

и контрола според упатството што ќе го пропише 
гувернерот на Народната банка односно генерал-
ниот директор на банка што ја основал Сојузниот 
извршен совет односно директорите на другите 
банки. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
општа управа ќе пропише, по потреба, за сите банки 
поблиски упатства за евиденцијата и контролата на 
прекувремената работа. 

Член 15 
Надоместок за прекувремена работа се дава 

само за извршување на работите што според сво-
јата природа се претежно од техничка природа и 
што, по правило, можат да се вршат по работна 
норма и во редовно работно време. 

Работи во смисла на претходниот став се: 
1) работите за преглед на завршните сметки на 

стопанските организации; 
2) работите на платниот промет; 
3) работите на книжење; 
4) техничките работи во врска со изработката 

на завршните сметки на банката, фондовите и бу-
џетите; 

5) контролата на исплатените хартии од вред-
ност; 
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6) инвентарисањето (пописот на материјалните 
вредности); 

7) пресметувањето на интересот; 
Џ) изработката на статистички извештај; 
9) машинското и друго техничко обработување 

на статистички и други материјали; 
10) броењето на пари; 
11) подготвувањето на типски решенија; 
12) пренесувањето на поголем^ количини пари 

и други вредности, менувачките работи на странски 
бродови и ел., ако овие работи се вршат вон редов-
ната должност; 

13) поништувањето на банкноти и други вред-
ности и ел.; 

14) канџелариоко-техничките работи (препишу-
вање, умножување, стенографирање, средување од-
носно шкартирање на архивски материјали и др.); 

15) техничките работи за средување на вон-
редно пристигната документација што бараат позна-
вање на определена терминологија и определен 
систем на работа; 

16) работите на службеници што непосредно 
учествуваат во процесот на работата на техничкиот 
персонал, кога овој работи прекувремено. 

Член 16 
Надоместок за прекувремена работа се дава и 

за работа во недела и во дните на државни пра-
зници, ако работата во тие дни е воведена под усло-
вите од членот 10 на оваа уредба и ако таквата 
работа била наредена од надлежниот старешина. 

Член 17 
Банките му доставуваат на органот на управата 

на соодветната политичкотериторијална единица 
надлежен за работите на финансиите шестмесечни 
извештаи за наредната прекувремена работа што 
повлекува давање надоместок за прекувремена ра-
бота. 

Член 18 
Надоместокот за прекувремен^ работа се опреде-

лува во височината на платата предвидена за ист 
вид работи во редовно работно време, наголемена 
за 50%>. 

Член 19 
Надоместокот за прекувремена работа се опреде-

лува по ефект, а по исклучок според траењето на 
работата. 

Надоместокот за прекувремена работа се опреде-
лува по ефект за работите чиј ефект може да се 
мери (препишување, умножување, средување кар-
тотека и ел.). 

Член 20 
Хонорарите што им се определуваат на службе-

ниците според посебни прописи, не се сметаат како 
надоместок за прекувремена работа, без оглед кога 
и колку трае таквата работа. 

Член 21 
Надоместок за прекувремена работа не може да 

им се определи на старешините на организаци-
они единици, на организациони делови и на другите 
раководители на работите што претежниот дел од 
времето го поминуваат во организирање на врше-
њето на работите. 

Надоместок за прекувремена работа им при-
паѓа и на службениците од претходниот став ако 
вршат работи што ги вршат и другите службеници, 
и ако за тоа донесол посебно решение старешината 
што ја наредил прекувремената работа. 

Член 22 
Службеникот што прима посебен додаток спо-

ред прописите донесени врз основа на членот 161 
од Законот за јавните службеници и членот 28 од 
Законот за општественото книговодство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/59) нема право на надоместок 
за прекувремена работа. 

Член 23 
Службеникот што добил надоместок за преку-

времена работа не може за истите работи да добие 
и награда според чл. Z до 7 на оваа уредба. 

Член 24 
Средствата за давање надоместок за прекувре-

мена работа се предвидуваат како редовен расход 
во годишниот план на приходите и расходите на 
банката. 

VI. Завршни одредби 

Член 25 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1960 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 83 

26 април 1960 година 
Белград 

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

248. 

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, l/5i9 и 52/5©) и членот 28 од Законот за опште-
ственото книговодство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/59), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА ФИНАНСИСКИТЕ 
ИНСПЕКТОРИ И ОПРЕДЕЛЕНИ СТРУЧНИ СЛУ-
ЖБЕНИЦИ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-

ТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
За финансиските инспектори на Службата на 

општественото книговодство и за раководителот на 
работите на анализа на Службата на општественото 
книговодство во околиските филијали на Народната 
банка, се установува посебен додаток во износ до 
7.000 динари месечно. 

Член 2 
Височината на посебниот додаток до границата 

од претходниот член се определува според покажа-
ниот успех во извршувањето на поставените задачи 
и според природата на работите што ги врши слу-
жбеникот. 

Член 3 
Решение за височината на посебниот додаток 

донесува гувернерот на Народната банка. 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари I960 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 82 

26 април I960 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 
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249. 
Врз основа на членот 18 став 3 од Законот за 

средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57, 46/58, 17/59 и 48/59), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРО-

ИЗВОДСТВОТО НА ШЕЌЕРНА РЕПКА 
1. Земјоделските задруги, деловните сојузи и 

селскостопанските производителски организации се 
должни во корист на своите фондови на основните 
средства да уплатат најмалку 0,30 динари за секој 
продаден килограм шеќерна репка од родот на I960 
година. 

Средствата уплатени според претходниот став, 
ќе се употребуваат за унапредување на производ-
ството на шеќерна репка и за исплата на половина-
та (50%) од неисплатените премии на индивидуал-
ните производители за надминатите приноси на ше-
ќерна репка од родот на 1959 година. Исплатата на 
другата половина (50%) од неисплатените премии 
на индивидуалните производители за надминатите 
приноси на шеќерна репка од родот на 1059 година 
ќе се изврши од средствата за унапредување на про-
изводството на шеќерна репка што се наоѓаат кај 
Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на 
Југославија, а што се формирани врз основа на Од-
луката за користење на средствата остварени во 
прометот на шеќерна репка од родот на 1959 година 
— за унапредување на производството и прометот 
на шеќерна репка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/58). 

2. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите да може, во согла-
сност со секретаријатите на Сојузниот извршен со-
вет за селско стопанство и шумарство и за инду-
стрија, да го определи начинот за употреба, уплата, 
расподелба и исплата на средствата од претходната 
точка, како и да определи дел на средствата од 
претходната точка заради формирање заеднички 
средства што здружените организации на земјодел-
ските задруги, деловните сојузи, селскостопанските 
производител ски организации и фабриките за ше-
ќер ќе ги употребуваат за унапредување на прои-
зводството на шеќерна репка. 

3. Народната банка ќе одобри краткорочни кре-
дити со интерес по норма од 1% и со срок за вра-
ќање до 31 декември 1960 година, заради исплата на 
неисплатените премии на индивидуалните произво-
дители за надминувањето на приносите на шеќерна 
репка од родот на 1959 година. 

Височината на кредитите од претходниот став и 
поблиските услови за нивното давање ќе ги опре-
дели сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за селско стопанство и 
шумарство. 

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

P. п. бр. 97 
26 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

250. 
Врз основа на членот 6 став 4 од Законот за 

рударството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/50), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПАКНУВАЊЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 

ОД РЕЧНИТЕ НАНОСИ 
1. Исплакнување на благородни метали од реч-

ните наноси можат да вршат поединци само врз 
основа на одобрение за исплакнуваље на благород-

ни метали издадено од органот на управата на око-
лискиот народен одбор надлежен за работите на 
рударството. 

2. Одобрението од претходната точка се издава 
на барање на заинтересираното лице. 

Барањето за издавање одобрение заинтересира-
ното лице му го поднесува на органот на управата 
на околискиот народен одбор надлежен за работите 
на рударството на чие подрачје ќе се врши иеплак-
нувањето на благородни метали. 

3. Во барањето за издавање одобрение за 
иоплакнување на благородни метали неговиот под-
носител треба да ја назначи реката или погонот со 
притоките чии наноси сака да ги исплакнува, како 
и приближната количина на метал што може го-
дишно да ја исплакне. Кон барањето треба да се 
приложат писмени мислења за оправданоста на из-
давањето на одобрение од одделни органи на упра-
вата на општинските народни одбори надлежни за 
работите на рударството на чии подрачја ќе се врши 
исплакнувањето на метали. 

4. Во одобрението мораат да бидат назначени 
општините и подрачјата на реките или потеците на 
кои исплакнувачот може да врши исплазување, 
приближната количина што може годишно се 
исплакане и срокот за важење на одобрението, со 
предупредување дека е исплатувачот должен сите 
исплакнати количини на благородни метали да и ги 
понуди на откуп на Народната банка по пропиша-
ните цени. 

5. Одобрението за исплакнување на благородни 
метали важи за онаа година во која е издадено, со 
тоа да може на барање на исплатувачот да се про-
должи за секоја наредна година. 

6. Органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на рударството ќе до-
стави препис од одобрението за исплазување на 
благородни метали до Народната банка — Главна 
централа, до органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на рударството 
на чии подрачја се врши исплакнувањето на метали, 
како и до републичкиот рударски орган. 

7. Ако исплакнувачот сб откаже од исплакну-
вањето на благородни метали, тој е должен да го 
извести за тоа органот на управата на околискиот 
народен одбор надлежен за работите на рударството 
кој му го издал одобрението. Органот на управата 
на околискиот народен одбор надлежен за работите 
на рударството ќе донесе во тој случај решение за 
престанок на важењето на издаденото одобрение за 
исплаквув&ње на благородни метали. Овој орган за 
престанокот на важењето на одобрението ќе ги из-
вести органите и банката наведени во точката 6 од 
оваа одлука. 

8. Поединци што добиле одобрение за исплакну-
вање на благородни метали можат да се здружу-
ваат во задруга на иеплакнувачи, според важечки-
те прописи за задругите. 

9. Исплакнувачите се должни количините на 
благородни метали добиени со исел апси ува њето да 
ft ги поднесат на откуп на територијално надлежна-
та филијала на Народната банка еднаш во три ме-
сеци. 

Филијалата на Народната банка е должна да 
води посебна евиденција за исплакнувачите на бла-
городни метали, како и за откупените количини на 
тие метали. 

Филијалата на Народната банка ќе доставува на 
почетокот на секоја година до републичкиот ру-
дарски орган и до односниот орган на управата на 
околискиот народен одбор надлежен за работите на 
рударството податоци за откупените количини на 
благородни метали според евиденцијата од претход-
ниот став, искажани по исплакнувачи, општини и 
локалитети на исплакувањето. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите ќе донесе, по потреба, поблиски пропи-
си за начинот на водењето на евиденцијата од ста-
вот 2 на оваа точка. 

10. Ако исплатувачот од неоправдани причини 
не п ги понуди добиените количини на благородни 
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метали на откуп на Народната банка во срокот од 
точката 9 на оваа одлука, органот на управата на 
околискиот народен одбор надлежен за работите на 
рударството може да донесе решение за одземање 
на издаденото одобрение за исплакнување на благо-
родни метали. 

11. Народната банка е должна, ако иоплакнува-
чот не ги исполнува обврските во поглед на подне-
сувањето на откуп на добиените количини на бла-
городни метали, а врз основа на својата евиденција 
за пријавените и добиените количини на исп лани ати 
благородни метали, да го извести за тоа органот на 
управата на околискиот народен одбор надлежен за 
работите на рударството. 

12. Органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на рударството е дол-
жен веднаш по приемот на известувањето од прет-
ходната точка да ја провери работата на односниот 
исплакнува^. 

Ако органот од претходниот став утврди дека 
одделни исплакнувачи повеќе не се занимаваат со 
иселакиу вање на благородни метали или дека доби-
ените количини на благородни метали не и ги пре-
даваат на откуп на Народната банка, ќе донесе ре-
шение за одземање на издаденото одобрение за 
исплапнување на благородни метали, и за тоа ќе 
ги извести органите и банката наведени во точката 
6 од оваа одлука. 

Органот на управата на општинскиот или око-
лискиот народен одбор, ако најде дека одделни 
неплаћену в ачи исплакнуваат благородни метали, но 
не ќ ги предаваат на откуп на Народната банка или 
со нив недозволено тргуваат, тој е должен да под-
несе за тоа пријава до надлежниот судија за прекр-
шоци односно до јавното обвинителство. 

13. Ако ишлакнувачот во срок од 30 дена од де-
нот на истекот на отокот определен со членот 9 на 
оваа одлука не и ги поднесе на банката на откуп 
добиените количини на благородни метали, ќе се ка-
зни за прекршок со парична казна до 100.000 динари 
и сиот добиен метал ќе му се одземе. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Наредбата за начинот на 
вршењето испирање златото од златоносните реки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/46). 

Одобренијата издадени врз основа на наредбата 
од претходниот став престануваат да важат осмиот 
ден по влегувањето во сила на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 93 
26 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаковић, е. p. 

251. 
Врз основа на точ. 1 и 2 од главата XXI на Со-

јузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СЛОБОДНО ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

ЈАГЛЕНОТ СИТЕН И ВО ПРАВ 
1. Рудниците на јаглен ќе ги формираат слобод-

но според условите на пазарот продажните цени за 
сортиментите на јаглен ситен и во прав. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нуваат да важат одредбите на Решението за најви-
соките продажни цени на јагленот за одделни руд-
ници на јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56 
и 39/56), на Наредбата за измени и дополненија на 
Решението за највисоките продажни цени на јагле-
нот за одделни рудници на јаглен („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/57), на Наредбата за измена на 
Решението за највисоките продажни цени на јагле-
нот за одделни рудници на јаглен („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/57) на точката III од Одлуката 
за определување на највисоките продажни цени за 

одделни производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
3/58), на Наредбата за највисоките продажни цени 
на јагленот за одделни сортимент мрк јаглен од 
рудникот Трбовље („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
3/58) и на Одлуката за определување на највисо-
ките продажни цени на јагленот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/58) што се во спротивност со одредби-
те на оваа одлука. 

3. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет ќе' донесува, по потреба, по-
блиски прописи за спроведување на оваа одлука. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ"* 

P. п. бр. 96 
26 април I960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаковиќ, е. р. 

252. 
Врз основа на членот 161 од Законот за буџети-

те и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ КРАТКОРОЧНА ПОЗАЈМИЦА 
КАЈ НАРОДНАТА БАНКА ЗАРАДИ ПОКРИВАЊЕ 
ПРИВРЕМЕН ВИШОК НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИ-
ХОДИТЕ ВО ТЕКОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 

СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1960 ГОДИНА 
1. Со цел за редовно обезбедување на средства-

та за потребите што во 1960 година се финансираат 
од сојузниот буџет, а ако поради нерамномерно при-
течување на приходите се појави'вишок на расхо-
дите над приходите при извршувањето на Сојузниот 
буџет за 1960 година, ќе се склучи краткорочна по-
зајмица кај Народната банка до износот од 
5.000,000.000 динари. 

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите ќе се грижи за извршувањето на 
оваа одлука. 

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

P. п. бр. 95 
26 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

253. 
Врз основа на одделот II 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 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ТРАЕЊЕТО НА МАН-
ДАТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАДРУЖНИТЕ СО-

ВЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
1. Се продолжува траењето на мандатот на чле-

новите на задружните совети на земјоделските за-
други до новите избори за задружни совети, што 
ќе се одржат во 1961 година според одредбите на 
прописите за спроведување на избори за задружни 
совети на земјоделските задруги. 

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

P. п. бр. 99 
26 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаковић е. р* 
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254. 
Врз основа на членот 37 став 4 и членот 55 од 

Законот за придонесот од доходот на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57, 
48/58, 48/59 и 52/59), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА СРЕД-
СТВАТА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ВЛОЖЕНИ НА ПОДРАЧЈАТА НА ОПШТИНИТЕ 
НА КОИ СЕ НАОЃААТ СЕДИШТЕТО НА СТО-
ПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И СЕДИШТАТА НА 

ПОГОНИТЕ 
1. Стопанската организација што во свој со-

став има погони чии седишта не се наоѓаат на под-
рачјето на истата општина на кое се наоѓа седиште-
то на стопанската организација, ја утврдува вред-
носта на средствата вложени на подрачјето на 
одделни општини според одредбите од оваа наредба. 

2. Како средства вложени на подрачјето на 
одделни општини се подразбираат вредноста на вло-
жените основни средства и вредноста на вложени-
те обртни средства. 

3. Како вложени основни средства, во смисла на 
претходната' точка, се подразбира неотпишаната 
вредност на предметите од основните средства вло-
жени на подрачје на одделна општина, која се утвр-
дува на ист начин на кој. според важечките про-
писи, се утврдува и вредноста на основните средства 
вложени за стопанската организација како целина. 

4. Како обртни средства вложени на подрачјето 
на општината нг седиштето на погонот се подра-
збира вредноста на обртните средства, како што се: 
материјали (суровини, полуфабрикати, помошни и 
други материјали), готови производи, ситен инвен-
тар и други материјални вредности што според ва-
жечките прописи се сметаат како обртни средства. 

Вредноста на обртните средства вложени на под-
рачјето на општината на кое се наоѓа седиштето на 
стопанската организација се утврдува на тој начин 
што од износите на вложените обртни средства, утвр-
дени според важечките прописи, за стопанската ор-
ганизација како целина, ќе се одбие вкупната вред-
ност на обртните средства вложени на подрачјата 
на другите општини, утврдена според претходниот 
став. 

5. Вложените средства на стопанската организа-
ција на подрачјето на одделна општина претставу-
ваат збир на вредностите на вложените основни 
средства и на вложените обртни средства на под-
рачјето на одделна општина, утврдени во смисла 
на точ. 3 и 4 на оваа наредба. 

6. Од односот на вредноста на средствата на сто-
панската организација вложени на подрачјето на 
одделна општина спрема вредноста на вкупно вло-
жените средства на стопанската организација како 
целина, стопанската организација од точката 1 на 
оваа наредба ги утврдува сразмерните делови на 
придонесот од доходот, заради уплатување во оддел-
ни општини на чии подрачја се наоѓаат седиштето 
на стопанската организација и седиштата на пого-
ните. 

7. Одредбите на претходните точки на оваа на-
редба не се однесуваат на оние погони на стопан-
ските организации за кои се врши самостојно пре-
сметување на доходот. Придонесот од доходот за 
овие погони се уплатува само во оние општини на 
чии подрачја се наоѓаат седиштата на тие погони. 

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и во целата 1960 година. 

Бр. 12-10549/1 
27 април 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

255. 

Врз основа на членот 73 став 3 од Законот за 
финансирањето на станбената изградба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/59), во согласност со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за социјална 
политика и комунални прашања, Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УЧЕСТВУВАЊЕ НА ГРАДЕ-
ЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА КОНКУРС ЗА 
СКЛУЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ОДНОСНО 
СТАНОВИ 

Член 1 
Градежно претпријатие што учествува на кон-

курс за склучување генерален договор за изведува-
ње одделни комплекси на станбени згради или 
определени типови згради односно станови мора да 
ги исполнува следните услови: 

1) да е регистрирано за градење на станбени 
згради или на објекти на ви соко град бата; 

2) да располага со механички средства што од-
говараат според видот и капацитетот за предвиде-
ната изградба; 

3) да располага со стручни кадри потребни за 
обемот и структурата на предвидените работи; 

4) да располага со раководен кадар што има 
изведувано исти или слични објекти како што се 
објектите чија изградба се предвидува со конкурсот; 

5) со преземените работи Дс1 не му се веќе анга-
жирани капацитетите во таа мерка во тој период, 
да не може да ја доврши изградбата во определе-
ниот срок; 

6) да обезбедило извршување на завршните за-
наетчиски и инсталатерски работи со сопствени по-
гони или во кооперација со други претпријатија на 
соодветни специјалност 

Член 2 
Општинскиот фонд за станбена изградба, во по-

каната на учествување на конкурсот за склучување 
генерален договор ќе ја определи документацијата 
што ќе ја поднесат градежните претпријатија како 
доказ дека ги исполнуваат условите наведени во 
членот 1 на овој правилник, заради учествување на 
конкурсот за склучување генерален договор. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 1939/1 

22 април I960 година 
Белград 

Секретар за индустрија, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

256. 
Врз основа на членот 30 став 1 од Уредбата за 

пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), во врска со членот 21 
од Законот за сојузните органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ И ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА РЕГИСТЕРСКАТА ЗАПРЕМИНА ПРИ 
БАЖДАРЕЊЕТО НА ПОМОРСКИТЕ ПАРАХОДИ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на мерење и пре-

сметуваше на регистерската запремина при бажда-
рењето на поморските параходи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 69/49) во членот 1 ставот 4 се менува и 
гласи: 
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„Регистерската бруто запремина (тонажа) ја 
означува целокупната запремина на затворените 
простори утврдени со применувањето на одредбите 
од чл. 4 до 6 на овој правилник." 

\ 

Член 2 
Во членот 7 оддел Б став 3 точката в) се менува 

и гласи: 
„в) кај параходи без дводно, каде што горните 

рабови на ребрениците се спуштаат од средишнината 
спрема боковите, се применува и исправката на 
длабината опишана во точката а)." 

Член 3 
Во членот 9 став 2 на крајот се брише точката 

и се додаваат зборовите: „или на облогите на па-
лубата.". 

Член 4 
Во членот 12 став 4 втората реченица се менува 

и гласи: „Висината се мери од горниот раб на па-
л у б а т а шоња до долното лице на капакот од 
гротлото." 

Во истиот член ставот 5 се менува и гласи: 
„За крмената ширина меѓу потпалубјето и при-

видната палуба на крмениот касар или друг простор 
од слична форма се применува одредбата на членот 
9 став 4 од овој правилник.". 

Член 5 
Во членот 13 точката 2 под д) се менува и гласи: 
,,д) најголемата висина на оградата на отворот 

од заштитната палуба да не биде поголема од 305 
милиметри над палубата, и отворот да е ограден со 
линица и столбови кои не смеат да служат за при-
цврстување на дрвените гротленици;". 

Член 6 
Во членот 14 на крајот од точката ж) точката 

се заменува со точка и запирка и по нив се дода-
ваат две нови точки, кои гласат: 

,,з) скалите како и секој отвор за воздух или 
вентилација што се наоѓаат над горната палуба; 

и) сите баласки танкови за вода што се наоѓаат 
над горната палуба и што се приспособени само за 
воден баласт.". 

Член 7 
Во членот 15 ставот 6 се менува и гласи: 
„На регистерската запремина пресметана спо-

ред претходниот стар, и се додава регистарската 
запремина на сите простори на горната палуба и 
над неа според одредбите на чл. 13, 14 и 16 од овој 
правилник, при што ќе се внимава кај параходите 
со заштитна палуба мерењето на обемот да се врши 
до заштитната палуба така што меѓупросторот во 
меѓупалубјето под заштитната палуба да е засме-
тан во бруто реѓистерската запремина.". 

Член 8 
Во членот 18 став 2 точката 4 се менува и гласи: 
„4) кај параходи што превезуваат жива риба, 

просторот во рамките на решеткаестото дно или рс-
шеткаестиот бок нема да се смета како наполно 
отворен кон море, а мерењето на напречниот пре-
сек низ складиштето со решетки што служи за 
превоз на жива риба ќе се врши на вообичаениот 
начин, т. е, до ребрата за кои е прицврстена ©пла-
тата.". 

Член 9 
Во членот 19 став 1 уводната реченица се мену-

ва и гласи: 
„Од бруто регистерската запремина се одбива 

запремината на следните простори под услови да се 
употребени исклучиво за целта за која се одредени, 
и на видлив и траен начин да биде означена нивна-
та намена, и тоа:". 

Во истиот член став 1 по точката 2 се додава 
нова точка 2а, која гласи: 

,,2а) простории наменети исклучиво за спреми-
ште на храна за параходната посада, со тоа одби-
токот да не смее да премине 15% од одбитокот за 

просториите на заповедникот и посадата;". 
Во истиот член став 1, во точката 3 втората ре-

ченица се менува и гласи: 
„Ако е која и да е од овие простории наменета 

за сместување на други предмети, може да се од-
бие најмногу 3 регистерски тони;". 

Во истиот член став 1, на крајот од точката 5 
точката и запирката се заменуваат со запирка и по 
нив се додаваат зборовите: „како и простории на-
менети за сместување на сидрени синџири;". 

Во истиот член став 1, во точката 6 по зборот: 
„лавната" се додава зборот: „напорна". 

Во истиот член став 1, во точката 7 во уводниот 
дел на одредбата зборот: „дводно," се заменува со 
зборовите: „танкови во »водното,", а на крајот од 
точката в) точката се заменува со точка и запирка 
и по нив се додава нова точка г), која гласи: 

,,г) најголемиот одбиток за воден баласт да се 
движи од 19% од бруто регистерската запремина ка ј 
параходи до уклучиво 1.000 ВРТ до 7,5% од бруто 
регистерската запремина кај бродови од 15.000 ВРТ 
и над таа тонажа. При одредувањето на одбитоците 
за воден баласт мора да се води сметка за сите дру-
ги исклучени или одбиени простории за воден ба-
ласт, вклучувајќи го прамчениот и крмениот танк, 
танковите во дводното ити. Ако е, на пример, со-
држината на исклучените простори за воден баласт 
во дводното еднаква или го преминува најголемиот 
дозволен одбиток според оваа точка, нема да се до-
зволи никаков одбиток за воден баласт.". 

Во истиот член став 3, во алинејата ад 4), во 
првата, реченица зборовите: „бруто запремина" се 
заменуваат со зборовите: „бруто регистерска запре-
мина", а во втората реченица зборовите: „за пара-
ходги од 150 ВРТ и помалу" се заменуваат со збо-
ровите: „за параходи до 150 ВРТ" 

Член 10 
Во членот 21 став 1 досегашната точка а) стану-

ва точка 1 и во неа зборовите: „над 13% и под 20%" 
се заменуваат со зборовите: „13% или над, а под 
20%", а зборовите: „над 20°/о и под 30%" со зборо-
вите: „20% или над, а под 30%". 

Во истиот член став 1 точката б) и ставот 2 се 
заменуваат со три нови точки, кои гласат: 

„2) Ка ј параходи на вијак, чија регистерска за-
премина на просторот исклучиво завземен со кот ло-
вите и машината односно на просторот потребен за 
правилна работа на машинската постројка изнесува 
под 13% од бруто регистерската запремина на пара-
ходот, односно кај параходи на тркала, чија реги-
стерска запремина на таквите простори изнесува 
под 20% од бруто регистерската запремина на пара-
ходот, откако ќе се утврди дека просторот на ма-
шинската постројка и вентилацијата и осветлени ето 
на тој простор задоволуваат, одбитокот ќе се смета 
наследниот начин: 

а) кај параходи на вијак кај кои регистерската 
запремина на машинската постројка изнесува под 
13% од бруто регистерската запремина на парахо-
дот, одбитокот од 32% од бруто регистерската запре-
мина на параходот ќе биде пропорционално нама-
лен на следниот начин: за параход чија регистер-
ска запремина на машинската постројка изнесува 
12% од бруто регистерската запремина на парахо-
дот —„одбитокот ќе изнесува 12/13 од 32% од бруто 
регистарската запремина на параходот, за параход 
кај кој таа запремина изнесува 11% — одбитокот 
ќе изнесува 11/13 од 32% од бруто региетерската за-
премина на параходот, и така натаму по ред; 

б) кај параходи на тркала ќе се примени одред-
бата на претходната точка, но така што вредноста 
од 13% односно 32% предвидена со таа одредба — 
ќе се замени со 20% односно 37%; 

в) ако се утврди дека просторијата на машин-
ската постројка и вентилацијата и осветлението на 
таа просторија не се задоволителни, нема да се до-
зволи никаков одбиток за параходи градени по 15 
мај 1960 година, а за сите други параходи ќе се од-
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бие 1,3/4 од регистарската запремина на просторот 
фактичко завземен со машинската постројка — ако 
е параходот на вијак, а 1,1/2 — ако е параходот на 
тркала. 

Одредбите на точката 2 од овој член ќе се при-
менуваат на сите нови бродови, а и на постојните 
ако тоа писмено го побара параходното претприја-
тие односно пар аходосопств еникот. 

3) К а ј параходи на вијак чија регистерска за-
премина на просторот на машинската постројка из-
несува 20% или над, односно ка ј бродови на тркала 
чија регистерска запремина изнесува 30°/о или над 
од бруто регистереката запремина на параходот, 
одбитокот ќе се утврди на начинот пропишан во 
точката 1 на овој член ако со тоа се согласи надле-
жната управа на поморската област и параходното 
претпријатие односно параходосопственикот. Надле-
жната управа на поморската област и параходното 
претпријатие (параходосопственикот) можат да ба-
раат одбитокот да се состои од збирот на регистер-
ската запремина на просторот на машинската по-
стројка, со додаток од 3/4 регистерска запремина на 
тој простор ако се во прашање пара ходи на вијак, 
односно со додаток од 1/2 — ако се во прашање па-
раходи на тркала. 

4) Одбитокот за машинска постројка во никој 
случај не смее да премине 55°/о од делот на реги-
стерската запремина што останува по одбитоците 
дозволени со членот 19 на овој правилник." 

Член И 
Во членот 22 по ставот 12 се додава нов став 13, 

кој гласи: 
„Облиците за простор на машинската постројка 

според претходните ставови на овој член, не се при-
менуваат на параходите за длабински риболов (ко-
ндри), влекачите и јахтите, како ниту на другите 
бродови на вијак или на тркала ка ј кои е приме-
нет одбитокот од 32% односно 37°/о од бруто реги-
стерската запремина на параходот.". 

Член 12 
Во членот 23 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Просторот на тунелот мора да биде во пригод-

ни размери и да и одговара на големината на пара-
ходот. Ако параходот нема тунел или ако е овој пре-
голем, за простор на одр ив ното лежиште се зема 
фактичната висина на тој простор или 2,10 м, спо-
ред тоа кој од овие два броја е помал, а за должина 
и ширина онолку колку е потребно за да можат да 
се дигаат капаците на одривното лежиште. 

Кога параход от има два виј ка, а го е просторот 
на една оска спрема другата отворен се смета како 
тунел просторот чија висина ќе биде неговата соп-
ствена висина или 1,80 м, според тоа кој од овие 
два броја е помал. Во овој простор не смеат да се 
засметуваат просторите наменети за превоз на то-
вари или пар а ходаи потреби." 

Член 13 
Чл. 24 и 26 се бришат. 

Член 14 
Во сите одредби на овој правилник зборовите: 

„дирекцијата на луките" се заменуваат со зборо-
вите: „управата на поморската област." 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 791 
20 април 1960 година 

Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 

Пеко Дапчеви^ е. р. 

257. 

Врз основа на членот 71 став 2 од Основниот 
в&кон за филмот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/56) и точ. III и VIII став 2 од Одлуката за при-
кажување на домашни филмови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/57 и 24/59), Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за просвета и култура издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ДОМАШНИ ФИЛМОВИ 
ВО 1960 ГОДИНА ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈА-

ТИЈАТА ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ 

1. Претпријатијата за прикажување на филмо-
ви се должни од 1 јануари до 31 декември 1960 
година да го прикажат најмалку оној број домашни 
играни филмови што е определен во табелата бр. 1. 

2. Бројот на претставите на кои претпријатијата 
од претходната точка се должни во 1960 година да 
прикажат домашни играни филмови е определен 
во табелата бр. 2. 

3. Претпријатијата за прикажување на филмови 
се должни од 1 јануари до 31 декември 1960 година, 
покрај странски или домашен игран филм, да при-
кажат едни домашни филмски новости и еден до-
машен краткометражен филм, и тоа најмалку на 
оној број претстави што е определен во табелата 
бр. 3. 

4. Табелите бр. 1 до 3 од точ. 1 до 3 на оваа 
наредба се отпечатени кон оваа наредба и се нејзин 
составен дел. 

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

Бр. 03-335/1 
27 април 1960 година 

Белград 

Секретар 
за просвета и култура, 

Крсте Црвенковски, е. р. 

Т А Б Е Л А БР. 1 

Претпријатие за прикажува- Во 1960 година е 
ње на филмови што во 1959 должно да при-

годни а прикажало: каже најмалку: 

ДО 20 играни 
филмови 

2 домашни играни 
филма 

од 21 ДО 30 3 *» 

» 31 » 40 и 4 II 

м 41 » 50 5 
» 51 » 60 6 
»» 61 »» 70 7 
» 71 » 80 8 
п . 81 » 90 9 
» 91 » 100 10 
п 101 п НО 11 
п 111 » 120 12 
» 121 130 13 
» 131 » 140 14 
» 141 150 15 

151 нагоре » 16 п 
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Т А Б Е Л А БР. 2 

Претпријатие за прикажува-
ње на филмови што во 1959 

година вкупно одржало: 

Во 1960 година е 
должно да одржи 

најмалку: 

ДО 52 претстави 8 претстави на дома-
шен игран филм 

од 53 ДО 60 » 9 II 
и 71 » 80 п 12 и 
и 81 » 90 а 14 II 
и 91 и 100 tt 16 11 
ч 101 п 110 и 17 11 
II 111 II 120 и 18 и 
и 121 и 130 tt 20 11 
и 131 11 140 tt 21 11 
и 141 » 150 и 23 11 
и 151 » 160 it 24 II 
и 161 и 170 it 26 и 
» 171 ч 180 n 27 11 
» 181 и 190 tt 29 11 
» 191 п 200 и 30 It 
и 201 tt 225 it 34 II 
ч 226 tt 260 tt 38 11 
» 251 It 275 it 41 11 
н 276 tt ЗОО и 45 II 
и 301 tt 325 и 49 II 
и 326 tt 350 n 53 tl 
и 351 tt 375 tt б б II 
и 376 It 400 и 60 II 
ч 401 tt 425 it 64 II 
ч 426 tt 450 tt 68 II 
» 451 It 475 tt 71 II 
1» 476 tt 500 tt 75 It 
II 501 tt 525 n 79 It 
» 526 tt 550 и 83 II 
II 551 ft 575 tt 87 II 
» 576 It 600 91 90 tl 
и 601 tt 6125 11 94 ч 
и 626 tt 650 tt 98 tt 
и 651 tt 675 It , 101 tt 
» 676 tt 700 19 105 It 
» 701 91 750 If 113 II 
11 751 tl 800 It 120 II 
и 801 tt 850 tt 125 II 
ч 851 tt 900 tt 135 II 
It 901 tl 950 tl 143 II 
19 951 tt 1000 It 150 II 
и 1001 tl 1050 tt 158 It 
п 1051 4 1100 II 165 It 
и 1101 It 1150 II 173 11 
и 1151 tt 1200 И 180 It 
ft 1201 tt 1300 II 196 II 
it 1301 tl 1400 II 210 II 
11 1401 tt 1500 tl 226 II 
и 1501 tt 1600 n 240 11 

Т А Б Е Л А БР. 3 

Претпријатие за прикажу-
вање на филмови што во 
1959 година вкупно одр-

жало: 

Во 1960 година е должно 
да прикаже 

едни „ дома-
шни филм-
ски новости 
на најмалку: 

еден дома-
шен хратко-
метражен 
филм на нај-
малку: 

ДО 52 претстави 38 претстави 38 
од 53 ii 60 ii 38 41 

и 61 ii 70 ii 38 47 
и 71 ii 80 ii 40 54 
ii 81 ii 90 ii 45 62 
ii 91 и 100 ii 50 69 
ii 101 >i 110 ii 55 76 
ii 111 ii 120 ii 60 83 
ii 121 »I 130 ii 65 90 
ii 131 ii 140 и 70 98 
ii 141 ii 150 ii 75 106 
»> 151 ii 160 ii 80 112 
и 161 ii 170 ii 85 119 
i) 171 ii 180 ii 90 127 
ii 181 и 190 ii 95 134 

Претпријатие за прикажу-
вање на филмови што во 
1959 година вкупно одр-

жало: 

Во 1960 година е должно 
да прикаже 

едни дома-
шни филм-
ски новости 
ка најмалку: 

еден дома-
шен жратко-
метражен 
филм на нај-
малку: 

од 191 ДО 200 претстави 100 претстави Ш прете 
ii 201 !» 225 ii 112 ii 153 и 
и 226 11 250 и 125 и 171 11 
ii 251 II 275 ii 137 п 189 и 
ii 276 И ЗОО ii 150 и 207 11 
и 301 •II 326 ii 162 11 225 tt 
и 326 И 350 It 175 11 243 tl 
11 361 11 375 II 187 11 261 и 
11 376 II 400 II 200 11 279 11 
11 401 11 426 II 212 II 297 tl 
и 426 11 450 и 225 и 315 tl 
И 451 II 475 II 237 11 335 ft 
11 476 11 500 ч 250 II 351 11 
11 501 11 525 II 262 11 369 tt 
11 526 11 550 It 275 II 387 tt 
II 551 И 575 It 287 II 405 II 
11 576 II 600 ft ЗОО II 423 II 
и 601 II 626 II 312 It 441 II 
fl 626 II 650 II 325 и 469 II 
II 651 II 675 II 337 II 477 II 
II 676 II 700 II 350 II 495 II 
II 701 II 750 II 375 II 515 II 
II 751 II 800 ч 551 11 551 »I 
II 801 11 850 11 586 It 586 II 
11 861 11 900 11 622 It 622 II 
II 901 II 950 11 657 It 657 II 
II 961 II 1000 II 693 II 693 11 
II 1001 II 1060 II 728 11 728 If 
11 1061 II 1100 »< 764 If 764 II 
II 1101 II 1150 и 799 If 799 и 
11 1151 11 1200 II 834 If 834 tt 
II 1201 II 1250 и 870 If 870 tt 
11 1261 и 1300 и 906 tt 906 tt 
II 1301 II 1350 II 946 ft 946 tt 
tt 1351 11 1400 It 977 tt 977 n 
ft 1401 ч 1460 tt 1012 It 1012 II 
tt 1451 и 1600 tt 1047 If 1047 tt 
и 1501 II 1550 tt 1083 II 1083 tt 
tt 1551 1600 II 1119 It 1119 и 

258. 
Врз основа на членот 14 од Законот за измени vt 

дополненија на Законот за пензиското осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/59), Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за трудот пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТАНАРИНАТА НА УЖИ-
ВАТЕЛИТЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И 

ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. На уживателите на пензија и на други права 

од пензиското и инвалидското осигурување им се 
пресметуваат според одредбите од ова упатство 
надоместокот за зголемувањето на станарината, 
како и боновите што на име на тој надоместок (во 
натамошниот текст: боновите) им се издаваат на 
уживателите на кои им се одлага непосредната 
исплата на надоместокот во готово (член 2 од Уред-
бата за исплатата на надоместокот за зголемува-
њето на станарината — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/59). 

2. На уживателите на пензија на кои пензиите 
им се пресметани на нови износи со примена на 
чл. 6 и 7 од Законот за измени и дополненија на 
Законот за пензиското осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/59 — во натамошниот текст: Зако-
нот), боновите на име надоместок им се издаваат во 
износите на зголемувањето на пензијата пресметано 
со примена на пензискиот процент врз зголемува-
њето на просечниот пензиски основ според табелата 
од членот 7 на Закон' 
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На уживателите на пензија на кои во смисла 
на членот 11 од Законот зголемувањето на пензи-
јата им припаѓа врз ненамалениот износ на порано 
определената пензија, обезбеден според членот 201 
од Законот за пензиското осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59), изно-
сите на кои се издаваат бонови им се пресмету-
ваат така што при пресметувањето на пензијата 
на нов износ според членот 6 од Законот, прет-
ходно ќе се издвои износот што се исплатува на име 
посебна заштита според членот 201 од Законот за 
пензиското осигурување, т. е. разликата меѓу пен-
зијата пресметана од просечниот пензиски основ за 
соодветниот осигуренички разред според табелата 
важечка од 1 октомври 1958 година и вкупниот 
износ на пензијата која фактично се исплатувала 
до 31 декември 1959 година. На тој начин пресме-
таниот износ на зголемувањето на законската пен-
зија се зема како износ на кој се издаваат бонови. 

Со согласна примена на претходниот став се 
пресметуваат и износите на кои им се издаваат 
бонови на уживателите на пензија — воени оси-
гуреници на кои според членот 10 став 5 на Законот 
по повторното определување на пензијата и натаму 
им се исплатува износот на порано определената 
пензија. 

3. На уживателите на пензија на кои пензиите 
им се определуваат со примена на членот 8 од За-
конот, боновите им се издаваат на износот што се 
добива кога пензискиот процент ќе се примени врз 
зголемувањето на просечниот пензиски основ за соо-
дветниот осигуренички разред според табелата од 
членот 7 на Законот, земајќи го како соодветен оној 
осигуренички разред во кој осигуреникот е распоре-
ден според членот 8 од Законот. 

4. На уживателите на пензија на кои кон пен-
зијата им ое исплатува и заштитен додаток според 
одредбите од главата VIII на Законот за пензиското 
осигурување, боновите им се издаваат на износот 
што се добива кога пензискиот процент ќе се при-
мени врз зголемувањето на просечниот пензиски 
основ за соодветниот осигуренички разред според 
табелата од членот 7 на Законот, земајќи го како 
соодветен оној осигуренички разред во кој ужива-
телот на пензијата е распореден при преведувањето 
односно пресметувањето или определувањето на 
пензијата според Законот за пензиското осигуру-
вање — без примена на одредбите од главата VITT 
на тој закон. 

5. Според одредбите од претходните точки на 
ова упатство се пресметуваат и износите на кои 
им се издаваат бонови на уживателите на инва-
лидска пензија и на други примања по основот на 
инвалидско осигурување што според одредбите од 
Законот за инвалидското осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/58 и 27/59) се определуваат 
од просечните пензиски основи. 

Додатокот на инвалидската пензија од членот 
272 на Законот за инвалидското осигурување не се 
зема во пресметка според претходниот став, туку 
во целина се исплатува во готово. 

6. За примена на одредбите од точ. 2 до 5 на 
ова упатство, како пензиски процент се зема: 

1) кај личната пензија — соодветниот процент 
според вкупниот признаен пензиски стаж (член 69 
од Законот за пензиското осигурување, односно чл. 
70 и 71 на тој закон ако се исплатува зголемена 
полна пензија); 

2) кај фамилијарната пензија — соодветниот 
процент според бројот на уживателите на таа пен-
зија (член 126 на Законот за пензиското осигуру-
вање); 

3) кај инвалидската пензија — процентот со кој 
е определена височината на пензијата (чл. 71 до 
73 односно член 79 на Законот за инвалидското оси-
гурување). 

Кога инвалидската пензија се исплатува во на-
мален износ (член 78 став 2 и член 80 став 2 на 
Законот за инвалидското осигурување), боновите се 
издаваат во височина од 75% од пресметаното зго-̂  
лемување на инвалидската пензија во полн износ. 

7. Пресметувањето на надоместокот за зголе-
мувањето на станарината и пресметувањето на 
износите на кои им се издаваат бонови на ужива-
телите на оние примања по основот на инвалидско 
осигурување што не се определуваат од просечните 
пензиски основи, туку се определуваат во зависност 
од платата односно од личниот доход, се вршат со 
примена на начелата на оние прописи според кои 
е извршено зголемувањето на платите односно на 
личните доходи на име надоместок за зголемува-
њето на станарината од 1 јануари 1960 година, 
според одредбите на ст. 2 до 4 на оваа точка. 

На уживателите на материјално обезбедување 
и на уживателите на привремен надоместок (член 
109 став 1 и член 125 од Законот за инвалидското 
осигурување) надоместокот за зголемувањето на 
станарината им се пресметува во соодветен процент 
(90% односно 50% или 75%) од оној дел на основот 
за определување на овие примања во кој е содр-
жано зголемувањето на платата односно на личниот 
доход на име надоместок за зголемувањето на ста-
нарината. На уживателите на кои во основот им 
се земени и платите односно личните доходи оства-
рени пред 1 јануари 1960 година, надоместокот за 
зголемувањето на станарината им се пресметува 
од основот зголемен на ист начин како што им се 
зголемува основот заради ново определување на 
надоместокот наместо плата, според прописите за 
здравственото осигурување, на оние осигуреници на 
кои во основот им се земени примањата остварени 
пред 1 јануари 1960 година. 

На уживателите на надоместокот поради зало-
жување со скратено работно време (член 127 на 
Законот за инвалидското осигурување) надоместо-
кот за зголемувањето на станарината им се пре-
сметува, и тоа: 

1) на инвалидите запослени во стопански ор-
ганизации — со зголемување на износот на надоме-
стокот определен според тарифниот став за 6,5%; 

2) на инвалидите запослени во јавни служби — 
во износ од 65% од вкупното зголемување на надо-
местокот што го сочинува разликата меѓу износот 
на основната плата на 31 декември 1959 година и 
новиот износ на истата основна плата по 1 јануари 
1960 година. 

На уживателите на надоместок поради плата 
на друга работа (член 129 од Законот за инвалид-
ското осигурување) надоместокот за зголемувањето 
на станарината им се пресметува, и тоа: 

1) на инвалидите запослени во стопански ор-
ганизации што и непосредно пред настапувањето 
на инвалидноста биле запослени во стопанска ор-
ганизација — со зголемување на износот на на-
доместокот определен според членот 129 на Законот 
за инвалидското осигурување за 6,5%; 

2) на инвалидите запослени во јавна служба 
што и непосредно пред настапувањето на инвалид-
носта биле запослени во јавна служба — во износ 
од 65% од вкупното зголемување на надоместокот 
што го сочинува разликата меѓу износот на основ-
ната плата што уживате лот на надоместокот ја 
имал на поранешното работно место и износот на 
основната плата што ја има тој на новото работно 
место а според износите на основните плати на 1 
јануари 1960 година; 

3) на инвалидите запослени во стопански орга-
низации што непосредно пред настапувањето на 
инвалидноста биле запослени во јавна служба — 
во износ од 65% од вкупното зголемување на на-
доместокот. Ова вкупно зголемување на надоме-
стокот поради помала плата на друга работа, се 
определува на тој начин што износот на зголему-
вањето настанато на 1 јануари 1960 година на онаа 
основна службеничка плата што уживателот на на-
доместокот ја имал на поранешното работно место 
ќе се намали за износот што ќе се добие кога ме-
сечниот износ на тарифниот став на неговото ново 
работно место ќе се помножи со 6,5 и ќе се подели 
со 100; 

4) на инвалидите запослени во Јавна служба 
што непосредно пред настапувањето на инвалид-
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носта биле запослени во стопанска организација — 
во износот од 65°/о од вкупното зголемуваше на 
надоместокот. Ова вкупно зголемување на надоме-
стокот поради помала плата на друга работа се 
определува на тој начин што месечниот износ на 
тарифниот став на поранешното работно место ќе 
се зголеми за 6,5°/о, и од така зголемениот износ на 
тарифниот став, заедно со постојаните додатоци 
што уживателот на надоместокот ги имал на пора-
нешното работно место, ќе се одбие износот на него-
вите вкупни примања на име плата (основна и 
положајна плата со постојани додатоци) на новото 
работно место по 1 јануари 1960 година. 

Одредбите на ст. 3 и 4 на оваа точка важат и 
кога се во прашање работни места во општествени 
организации или кај приватни работодавци, со тоа 
што оние од овие одредби што се однесуваат на 
работните места во јавната служба се применуваат 
на ист начин и на работните места во општестве-
ните организации, а оние што се однесуваат на 
работните места во стопанските организации се при-
менуваат на ист начин и на работните места кај 
приватните работодавци. 

8. На уживателите на пензија на кои до 31 де-
кември 1959 година кон пензијата им е исплатувана 
и разлика на име постојан посебен додаток или 
посебен додаток според одредбите од Одлуката за 
применување на одредбите од членот 17 на Уред-
бата за спроведување на законите и другите со-
јузни правни прописи на територијата на која е 
проширена цивилната управа на Федеративна На-
родна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/58) и според прописите за примена на 
таа одлука врз уживателите на инвалидска пензија 
а на кои таа разлика и натаму им се исплатува во 
ненамален износ, боновите им се издаваат на изно-
сите што се пресметуваат со примена на соодвет-
ните одредби од точ. 2 до 6 на ова упатство. 

9. На осигурениците на кои им припаѓа право 
на посебен додаток според членот 265a од Законот 
за пензиското осигурување (член 17 од Законот 
за измени и дополненија на Законот за пензиското 
осигурување — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/59), ако тој посебен додаток се зголемува од 1 
јануари 1960 година поради зголемувањето на 
основната плата на X платен разред според Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за јавните 
службеници (..Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59), 
ова зголемување им се исплатува во целина во 
готово, бидејќи тоа не влегува во надоместокот за 
зголемувањето на станарината кој се обезбедува 
и се исплатува во рамките на зголемувањето на 
платата односно на личниот доход на тие осигуре-
ници од 1 јануари 1960 година според посебни про-
писи. 

10. На уживателите на пензија и на други 
примања по основот на социјално осигурување на 
кои исплатата на тие примања им се врши во стран-
ство затоа што постојано престојуваат таму, зголе-
мувањето на тие примања што им припаѓа на име 
надоместок за зголемувањето на станарината им се 
исплатува во нелина во готово за сето време додека 
исплатата се врши во странство. 

11. Ако износот на надоместокот за зголемува-
њето на станарината на кој треба да се издаде бон, 
би бил помал од 100 динари, нема да се издава бон, 
туку износот на надоместокот ќе се исплати во 
готово, согласно со точката 8 став 4 од Упатството 
за спроведување на Уредбата за исплатата на на-
доместокот за зголемувањето на станарината („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/60). 

12. Ова упатство влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува и во целата 1960 година. 

Бр. 587 
20 април 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

259. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за измени 

и дополненија на Одлуката за минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/60), Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за трудот про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИСПРАВКА НА МИНИМАЛ-
НИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА 
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И НА ИЗДАВАЧКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Претпријатијата на индустријата за тули и 

ќерамиди, бетонски префабрикати и битумепски 
производи (во натамошниот текст: претпријатијата 
на индустријата на градежни материјали) и изда-
вачките претпријатија ќе извршат повторно исправ-
ка на минималните лични доходи за работните места 
и работниците врз основа на Одлуката за измени и 
дополненија на Одлуката за минималните лични до-
ходи на работниците на стопанските организации, 
според одредбите на ова упатство и Упатството за 
спроведување на Одлуката за минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/59). 

2. Во постапката за исправка на минималните 
лични доходи според точката 1 од ова упатство, како 
основица за исправка служат минималните лични 
доходи на работниците на стопанската организаци-
ја, просечните износи на минималните лични доходи 
пропишани за групите стопански организации во 
точката 1 на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за минималните лични доходи на работ-
ниците на стопанските организации и бројната со-
стојба на работниците на стопанската организација. 

3. Како основица во постапката за исправка 
служат износите на минималните лични доходи 
определени на работниците со решение на стопан-
ската организација според одредбите на Наредбата 
за постапката за утврдување на минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58), сведени на 
нето износи и наголемени за 10°/о според точката 4 
ст. 1 и 2 и точката 5 од Упатството за спроведува-
ње на Одлуката за минималните лични доходи на 
работниците на стопанските организации. ' 

Во оваа основица влегува и дел од платата на 
странски стручњак што му одговара на износот на 
минималниот личен доход на соодветен домашен 
работник. 

4. Стопанската организација ги применува во 
постапката за исправка просечните износи на мини-
малните лични доходи според категориите на струч-
на спрема што во табелата од точката 1 на Одлу-
ката за измени и дополненија на Одлуката за ми-
нималните лични доходи на работниците на стопан-
ските организации се определени за групата во која 
таа спаѓа според дејноста регистрирана кај стопан-
скиот суд. 

5. Во постапката за исправка се зема бројната 
состојба на работниците на 31 октомври 1958 година, 
што стопанската организација ја има утврдено и до-
ставено до органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на трудот и 
работните односи според одредбите на Наредбата 
за составување на прегледот на просеците на мини-
малните лични доходи на работниците на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
45/58). 

Ако стопанската организација на индустријата 
на градежни материјали исправката на минимални-
те лични доходи во 1959 година ја извршила врз 
основа на бројната состојба утврдена според друг 
датум, во постапката за исправка според ова упат-
ство се зема така утврдената бројна состојба. 

За стопанските организации што се основани или 
пуштени во пробен или редовен погон по 31 октом-
ври 1958 година, се зема бројната состојба на работ-
ниците на 31 декември 1959 година. За новооенова-
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ките стопански организации на индустријата на гра-
дежни материјали органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на тру-
дот и работните односи може на барање на стопан-
ската организација за утврдување на бројната со-
стојба да определи друг ден во 1959 или 1960 година 
кога стопанската организација работела со норма-
лен капацитет и нормален број на работниците. 

6. Откако ќе ги утврди основиците за исправка 
на минималните лични доходи (тон. 2 до 5), стопан-
ската организам ја ќе спроведе постапка за исправ-
ка според точ. 15, 18, 19, 24 и 25 од Упатството за 
спроведување на Одлуката за минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организации. 

7. За работните места чиј минимален личен до-
ход е определен во распон, стопанската организа-
ција, пред исправката за процентот утврден според 
точката 6 на ова упатство, распоните ќе ги сведе на 
единствен износ така што збирот на највисокиот и 
најнискиот износ што претставува граница на ра-
спон от на минималниот личен доход за секое ра-
ботно место ќе го подели со бројот 2. 

8. Минималните лични доходи за новите работ-
ни места што издавачкото претпријатие ги устано-
вило по 31 октомври 1958 година, а претпријатието 
на индустријата на градежни материјали — по друг 
датум во смисла на точката 5 став 2 од упатството, 
односно новооснованите стопански организации — 
по 1 јануари 1960 година, се зголемуваат односно се 
намалуваат за процентот утврден според точката 15 
од Упатството за спроведување на Одлуката за ми-
нималните лични доходи на работниците на стопан-
ските организации, според кој стопанската органи-
зација повторно ја врши исправката на минимални-
те лични доходи. 

Минималните лични доходи се исправуваат во 
смисла на претходниот став за оние нови работни 
места за кои советот на општинскиот народен одбор 
надлежен за трудот и работните односи по спрове-
дената постапка од точката 27 од Наредбата за по-
стапката за утврдување на минималните лични до-
ходи на работниците на стопанските организации 
има утврдено дека во поглед на височината се пра-
вилно определени. 

За работниците што стапиле во работен однос 
по датумите определени во точката 5 на ова упат-
ство ќе се исправат минималните лични доходи спо-
ред процентот за кој е извршена исправката на 
минималните лични доходи на другите работници. 

9. За утврдувањето на нивото на минималните 
лични доходи и за пресметувањето на новите ми-
нимални лични доходи за работниците и работните 
места, стопанските организации од точката 1 на ова 
упатство се должни да му достават на органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на трудот и работните односи докумен-
тација составена според тон. 26 и 27 од Упатството 
за спроведување на Одлуката за минималните лич-
ни доходи на работниците на стопанските органи-
зации. 

Проверувањето на документацијата органот на 
управата од претходниот став ќе го изврши на на-
чинот предвиден во точ. 28 до 31 од Упатството за 
спроведување на Одлуката за минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организации. 

10. Стопанската организација е должна да му 
издаде на секој работник решение за минималниот 
личен доход, со податоците од точката 33 на Упат-
ството за спроведување на Одлуката за минимал-
ните лични доходи на работниците на стопанските 
организации. 

Ако е досегашниот износ на минималниот ли-
чен доход на работникот определен со решението 
на стопанската организација поголем од износот на 
минималниот личен доход за работното место опре-
делен според точката 7 од ова упатство, работникот 
има право на тој поголем износ на минималниот 
личен доход за сето време додека постојано работи 
на истото работно ^есто. Ако е работниковиот из-
нос на минималниот личен доход помал од износот 
на минималниот личен доход за- работното место, 

стопанската организација може да определи работ-
никот да има право на досегашниот износ за сето 
време додека се наоѓа на истото работно место или 
само до исполнувањето на определен услов, кој са-
мата го определува во тарифниот правилник. 

Стопанската организација е должна да му го 
издаде на работникот решението за износот на ми-
нималниот личен доход во срок од 30 дена од денот 
на извршеното проверување од страна на органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на трудот и работните односи. 

11. Износите на минималните лични доходи до-
биени по завршената постапка за исправка ќе ги 
применат стопанските организации од точката 1 на 
ова упатство и при расподелбата на доходот според 
завршната сметка за 1959 година. 

12. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06-1085/1 
5 мај 1960 година 

Белград , 
Секретар за трудот. 

Мома Марковиќ, е. 

260. 
Врз основа на членот 13 став 2 точка 9 алинеја 

1 од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за просвета 
и култура донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ 

I 
На опремата на свршени 6 одделенија основно 

училиште (член 6 од Општиот закон за школ-
с т в о ^ — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/58) ќ 
одговараат следното училиште и курс: 
Во Федеративна Народна Република Југославија 

1) завршено едногодишно Училиште за механи-
зација на земјоделството во Куманово до 1950 го-
дина заклучно; 

2) завршен шестмесечен Задружно-администра-
тивен курс при Инвалидскиот дом во Мељине. 

II 
На опремата на завршено основно училиште 

(член 6, од Општиот закон за школството) и одго-
вараат следните училишта: 
Во Федеративна Народна Република Југославија 

1) завршена двегодишна Административна шко-
ла во Качаник, односно во Приштина, со претходно 
завршено најмалку основно училиште во четири-
годишно траење; 

2) завршено Занаетчиско градежно училиште 
(Специјално градежно училиште) во Битола во три-
годишно траење. 

Ш 
На опремата на завршена гимназија (член 39 од 

Општиот закон за школството) и одговара следниот 
курс: 
Во Федеративна Народна Република Југославија 

завршен едногодишен Курс за осигурување при 
Генералната дирекција на Државниот осигурите лен 
завод во Ниш во учебната 1959/1960 година. 

IV 
Рангот на школите, курсевите и стручните 

испити утврден со ова решение не го определува 
односот на едно училиште спрема друго со цел за 
признавање извесни одделенија односно класови 
иии испити на еден вид училиште, за премин одно-
сно продолжување на школувањето во друг вид 
училиште, туку може да им служи на надлежните 
органи како основ за определување на стручната 
спрема при регулирањето на службеничките односи, 
пензиите и инвалиднините. 
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V 
Со одредбите на ова решение се дополнува Ре-

шението за рангот на школите и курсевите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 581 
19 февруари 1960 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

261. 
Врз основа на членот 56 став 3 од Законот за 

пазарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/59), Сојузниот пазарен инспекторат пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ИЗВЕШТАИТЕ И ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ОРГА-

НИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
1. Во Упатството за извештаите и евиденциите 

на органите на пазарната инспекција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/60) во точката 19 став 3 се до-
дава нова одредба под 1, која гласи: 

„1) го означува прописот според кој пазарниот 
инспектор е овластен да наплатува парична казна 
на самото место, на тој начин што во потврдата по 
зборовите: „во смисла на членот" го запишува бро-
јот на членот и називот на прописот во кој е пред-
видено ова овластување (на пр.: 114 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани, 85 од Уредбата за угостителските претприја-
тија и дуќани и ел.);". 

Досегашните одредби под 1 и 2 стануваат од-
редби под 2 и 3. 

2. Точката 22 се менува и гласи: 
„Обрасците за наплата на паричната казна на 

самото место што се користени досега ќе се заме-
нат со нови до 31 мај 1960 година.". 

3. Текстот на образецот бр. 9, што е отпечатен 
кон Упатството и е негов составен дел, се менува и 

Образец бр. 9 
(формат 210 X 74 мм) 

Народна Република 
Народен одбор на око-
лија 
Народен одбор на оп-
штина 

Служба на пазарната 
инспекција 

Серија Бр. 
П О Т В Р Д А 

на динари (со бу-
кви: )*), кој из-
нос во смисла на чле-
нот — 

а во врсна со членот 
150 од Основниот закон 
за прекршоците, е на-
платен на самото место 
од сторителот на пре-
кршокот (поединец — 
правно лице) кој е за-
течен во извршување на 
прекршокот од членот 

Датум 
Место 

(печат) 
Потпис, 

*) На ова место во талонот и во потврдата на овој 
образец к'е биде отпечатена височината на паричната 
казна во апоени од 100, 500 и 1.000 динари." 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 2705/1 
26 април 1960 година 

Белград 
Главен сојузен 

пазарен инспектор, 
Анте Доманџиќ, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Бидејќи на членовите на Советот за филм, име-

нувани со Решението на Сојузниот извршен совет 
Б. бр. 8 од 21 јануари 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/58), во смисла на членот 3 став 2 
од Уредбата за Советот за филм („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/58 и 12/59), им истекол двегодишниот 
мандат, тоа врз основа на членот 3 став 1 од истата 
Уредба, а во врска со членот 33 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА СОВЕТОТ ЗА ФИЛМ 

Во Советот за филм се именуваат, и тоа: 
за претседател: 

Вукашин Миќуновиќ, директор на „Борба"; 
за секретар: 

Самуило Леви, економски советник на Здру-
жението на филмските производители на Југосла-
вија; 
за членови: 

др Никола Балог, помошник секретар во Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за општи 
стопански работи; 

Мира Боглиќ, филмски критичар од Загреб; 
Милиќ Бугарчић претседател на Советот за 

култура на Народниот одбор на град Белград; 
Ратко Ѓуровиќ, книжевник од Белград; 
Перо Дјетелиќ, помошник секретар во Секре-

таријатот на Сојузниот извршен совет за просвета 
и култура; 

Јоже Гале, филмски режисер од Љубљана; 
Добрила Илиќ, директор на Претпријатието 

за прикажување на филмови „Белград филм" од 
Белград; 

Столе Јанковић, филмски режисер од Бел-
град; 

Олга Креачи-ќ, помошник секретар во Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за ин-
формации; 

Јоца Марјановиќ, раководител на Центарот 
за марксистичко образование во Сараево; 

Вицко Распор, управник на Центарот за 
стручно оспособување на филмските работници; 

Гојко Секуловски, директор на претпријатието 
за снимање на филмови „Вардар филм" од Скопје; 

Драго Шега, книжевник од Љубљана; 
Иван Врховац, директор на претпријатието за 

снимање на филмови „Јадран филм", од Загреб; 
Александар Вучо, книжевник од Белград. 

Б. бр. 21 
12 април 1960 година 

белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

„ Т А Л О Н 
Народна Република 
Народен одбор на око-
лија 
Народен одбор на оп-
штина — 

Служба на пазарната 
инспекција 

Серија Бр. 
Потврда на динари *) 
наплатени од сторителот 
на прекршокот (поеди-
нец — правно лице). 
Датум 

Место — 

Потпис, 
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Бидејќи на претседателот и на членовите на 
Сојузната комисија за преглед на филмови, име-
нувани со Решението на Сојузниот извршен совет 
Б. бр. 7 од 21 јануари 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/58) во смисла на членот 68 став 3 
од Основниот закон за филмот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/56) им истекол двегодишниот мандат, 
тоа врз основа на членот 68 став 2 од истиот Закон 
а во врска со членот 33 од Уредбата за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА СОЈУЗНАТА КОМИ-

СИЈА ЗА ПРЕГЛЕД НА ФИЛМОВИ 
Во Сојузната комисија за преглед на филмови 

се именуваат, и тоа: 
за претседател: 

Ели Финци, театарски критичар и книжевник; 
за членови: 

Драгослав Адамови«, филмски критичар; 
Макс Баке, сојузен народен пратеник; 
Боро Чушкар, началник во сојузниот Држа-

вен секретаријат за внатрешни работи; 
Милан Дединац, книжевник; 
Ото Денеш, филмски режисер; 
Миња Дедиќ, театарски режисер; 
Арсен Дик лик, книжевник; 
Јован ѓорѓевиќ, асистент на Филозовскиот 

факултет во Белград; 
Ратко Ѓуровиќ, книжевник; 
Вили Етеровић, виши советник во сојузниот 

Државен секретаријат за внатрешни работи; 
Еди Бр ајник, виши саветник во сојузниот Др-

жавен секретаријат за внатрешни работи; 
Киро Ха џив а т л е в , публицист; 
Драга Јапунџић соработник на Институтот за 

педагошки истражувања во Белград; 
Софија Јовановиќ, филмски режисер; 
Ѓуро Лончаревић генералмајор на ЈНА; 
Тихомир Марковиќ, заменик јавен обвини-

тел за град Белград; 
Душан Матиќ, книжевник; 
Смиља Месариќ, советник во Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет за просвета и култура; 
Милка Миниќ, претседател на Комисијата 

за илејно-воспитна работа на ССРНЈ; 
Предраг Милосављевиќ. академски сликар; 
Милан Мирковиќ, директор на Заводот за уна-

предување на школството на НР Србија; 
Жика Митровиќ, филмски режисер; 
Мишо Павичевић секретар на Централниот 

совет на Сојузот на синдикатите на Југославија; 
др Миодраг Павловић, книжевник; 
Латинка Перовиќ, член на Претседателството на 

Централниот комитет на Народната младина на Ју-
гославија; 

Мухарем Первиќ, од Белград; 
Бранко Плеша, првак на Југословенскиот 

драмски театер; 
Владимир Погачиќ, директор на Југословен-

ската кинотека; 
Стеван Раичковић книжевник; 
Бранка Савиќ, претседател на Сојузот на Дру-

штвата за грижи за децата и младината на Југо-
славија; 

Боривоје Симиќ, композитор; 
Георгије Скригли, филмски режисер; 
Јоже Смоле, публицист; 
Слободан Шакота, виши советник во сојузниот 

Државен секретаријат за внатрешни работи; 
Будислав Шошкиќ, секретар на Идеолошката 

комисија на ЦК на Сојузот на комунистите на Ју -
гославија; 

Стана Томашевић помошник секретар во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
трудот; 

Душан Тимотијевиќ, публицист; 
Јово Угрчиќ, помошник секретар во Секре-

таријатот на Сојузниот извршен совет за инфор-
мации; 

Драгомир Вучинић, секретар на Комисијата 
за културни врски со странство; 

Фрањо Зимиќ, директор на Сојузниот цен-
тар за наставен и културно-просветен филм. 

Б. бр. 22 
12 април I960 година 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател,^ 

Велико Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : Страна 
244. Уредба за комуналните објекти што мо-

жат да се градат од средствата на оп-
; штипските фондови за станбена изградба 365 

245. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани — — — — — 365 

246. Уредба за пренесување работите во над-
лежност на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за информации — — — 366 

' 247. Уредба за наградите за вонредна работа 
и особени успеси во работата и за надо-
местоците за прекувремена работа на слу-
жбениците на банките и штедилниците 367 

.248,. Уредба за посебниот додаток за финан-
сиските инспектори и определени струч-
ни службеници на Службата на опште-
ственото книговодство — — —; — — 369 

249.. Одлука за средствата за унапредување на 
производството на шеќерна репка — — 370 

250» Одлука за исплакнување на благородни 
метали од речните наноси — — — — 370 

251. Одлука за слободно формирање на цените 
на јагленот ситен и во прав — — — — 371 

252. Одлука за склучување краткорочна по-
зајмица ка ј Народната банка заради по-
кривање привремен вишок на расходите 
над приходите во текот на извршувањето 
на Сојузниот буџет за 1960 година — — 371 

253. Одлука за продолжување на траењето на 
мандатот на членовите на задружените 
совети на земјоделските задруги — — 371 

254. Наредба за утврдување на вредноста на 
средствата на стопанската организација 
вложени на подрачјата на општините на 
кои се наоѓаат седиштето на стопанската 
организација и седиштата на погоните — 372 

255. Правилник за условите за учествување на 
градежните претпријатија на конкурс за 
склучување генерални договори за из-
градба на станбени згради односно ста-
нови — — — — — — — — — 372 

256. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на мерење и 
пресметување на р егистерск ат а запремина 
при баждарење^ на поморските параходи 372 

257. Наредба за прикажување на домашни фил-
мови во 1960 година од страна на претпри-
јатијата за прикажување на филмови — 374 

258. Упатство за пресметување на надоместо-
кот за зголемувањето на станарината на 
уживателите на правата од пензиското и 
инвалидското осигурување — — — — 37Ѕ 

259. Упатство за постапката за исправка на 
минималните лични доходи на работни-
ците на претпријатијата на индустријата 
на градежни материјали и на издавачките 
претпријатија — — — — — — — 377 

260. Решение за рангот на школите и курсе-
вите — —— — — — — — — — — 378 

261. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за извештаите и евиденциите 
на органите на пазарната инспекција — 379 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевима Марка 9. Повит, фах 226. 
^ Директор и одговорен уредник Радован Вукановић, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. — 
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